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Mødedato: 22. januar 2021, 12.30-14.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Lotte Fa-
brin (stud-supl) 
 
Kommende medlemmer: Nana Clemensen (koor AEG), Maja Hojer Bruun, Tea Trusell 
(Emdrup PA), Louise Merete Skovrup (Aarhus PA), Marianne Bjerre Fisker Magnus-
sen (AEG) 
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), Lise Skjøt Møller (VEST), Kim 
Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Jakob Krause-Jensen (VIP), Sara Christensen (stud, PA Aarhus– næstforper-
son), Sørine Hauge Bindzus (stud-supl) 
 
 
 
 
 
 

Referat 
 

0. Præsentationsrunde 
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Der var ingen opfølgning til referat 

 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der var møde d. 17. december. Punkterne blev kort gennemgået. 
- Evalueringspraksis blev drøftet 
- Specialeevaluering blev drøftet 
- Der blev drøftet prøver og prøvevilkår ifb med omlæg-

ning til online. 
- Uddannelsesevalueringerne i dette UN er næste gang 

i 2023. 
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b. Nyt fra afdelingsleder 
- Der er online eksamen på begge uddannelser i disse 

dage. Indtil videre har der ikke været tekniske udfor-
dringer. 

- Al undervisning afvikles online frem til påske. Dage 
og tidspunkter ligger fast. 

- Alle uddannelsesplaner og budget for F21 er på plads.  
- Der er ikke tal for, hvor mange der har afsluttet/afle-

verede feltrapport i slutningen af 3. sem og hvor 
mange der er tilmeldt til speciale. Det kunne også 
være interessante at høre, hvor mange, der har under-
skrevet (speciale-)vejledningsplan. Der var deadline 
d. 15 1. Natasja, Kim og Ida følger op på dette. 

- Der indkaldt til dialogmøde med biblioteket og koor-
dinator på modul 3 på mandag. Hvis studerende 
gerne vil komme med input til dette, må de meget 
gerne skrive til Ida og Nana. Der blev påpeget, at der 
kun kan hentes og afleveres bøger i Aarhus eller Kø-
benhavn, hvilket er meget smalt under nedlukningen. 
Ida følger op med Studieleder, om dette kan udvides. 

c. Nyt fra studievejledningen 
- Der er åbent i vejledningen på mail, og i begrænset 

omfang pr. telefon. 
- Lise har fået nyt arbejde. UN siger tak for det gode 

samarbejde og ønsker Lise held og lykke med den nye 
stilling. Det er endnu uvist, hvem der overtager i dette 
UN. 

d. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier for januar. Følgende blev 

fremhævet: 
• Nyt skemavisningssystem fra F21. Det ser 

ikke meget anderledes ud på de studerendes 
selvbetjening. 

• Ny webressource om studerendes trivsel til 
VIP 

• Brightspace indfases fra E21 
e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 

- Ifb. med den skriftlige eksamen på Temaer og til-
gange i pædagogisk antropologi (Aarhus), hvor der 
var forskellige oplysninger til formalia. Dette bør af-
klares. De studerende sender oplysninger til 
Ida, Laura og Kim, som går videre med dette.  
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- Afviklingen af mundtlige eksamener har virket noget 
forskelligartet. Det blev påpeget, at der er muligt at 
drøfte det med eksaminator efterfølgende, og i yder-
ste konsekvens evt. klage over eksamen. Det blev af-
talt, at problematikken tages op blandt modulkoordi-
natorer. 

- Den mundtlige eksamen på modul 2 er ikke blevet 
evalueret af de studerende, hvilket bør gøres inden en 
evt. studieordningsændring. 
 
 

4. Åbent Hus 
UN drøftede afholdelse af Åbent Hus d. 4. februar. Det afholdes som et samlet 
onlinearrangement for begge uddannelser, men med mulighed for spørgs-
målsrum for uddannelserne hver for sig. Der blev drøftet forskellige aspekter 
af formatet. 
Der blev efterlyst flere studerende fra Pæd. Ant. til arrangementet, som kan 
meldes ind til Lise eller Sara. Der blev påpeget, at det vil være fint med diversi-
tet blandt de studerende, der stiller op. Det er dog delvist det muliges kunst, 
men på AEG er dette dog lykkedes meget fint. 
 
 

5. Introduktion til UN 
Den afgående forperson gav en introduktion til arbejdet i UN, UN’s forret-
ningsorden og UN’s årshjul. 
 
De afgående medlemmer videregav gode erfaringer og fif til nævnsarbejdet til 
de kommende medlemmer. 
 
Til næste møde vil der være et introduktionsmateriale, som vil uddybe arbej-
det i UN og SN. Alle de nye medlemmer opfordres til at gennemse materialet 
og overveje evt. spørgsmål til dette. 
 
Forpersonen takkede alle afgående medlemmer for indsatsen i UN, og der blev 
gjort opmærksom på, at de studerende har mulighed for at få en udtalelse for 
arbejdet i UN ved at henvende sig til Gritt eller Kim. 
 
 

6. Konstituering 
UN konstituerede sig for det kommende år jf. Forretningsorden. 
 
VIP: 
Laura Gilliam blev forperson og er også repræsentant til studienævnet, mens 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
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Nana Clemensen og Maja Hojer Bruun, blev ordinære medlemmer, mens Ka-
ren Ida Dannesboe er suppleant. 
 
Studerende: 
Tea Trusell blev næstforperson og er også repræsentant til studienævnet, 
mens Louise Skovrup og Marianne Magnussen blev ordinære medlemmer. 
Louise Marie Vang Wedsgaard, Rose Lykke Herrera Jørgensen, Clara Amalie 
Thun Brouer, Luise Shahi Larsen og Lotte Fabrin er suppleanter. 
  
Mødeplanen for det kommende år bliver som følger: 
 
- Onsdag d. 10/2 kl. 12.30-14.30  
- Torsdag d. 11/3 kl. 12.30-14.30  
- Torsdag d. 15/4 kl. 12.30-15.30 (forlænget pga. Årlig status) 
- Onsdag d. 12/5 kl. 12.30-14.30  
- Mandag d. 7/6 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 18/8 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 8/9 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 13/10 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 10/11 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 8/12 kl. 12.30-14.30 
 
 

7. Punkter til kommende møder 

Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Evaluering af undervisningen E20 (februarmødet) 
• Oversigt over specialer (Louise M Skovrup vil gerne følge op på dette) 
• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

4 i referat fra UN-mødet i juni 2018 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
 
 

8. Eventuelt 
Intet 

 

Mødet sluttede 14.30 


