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Mødedato: 7. juni 2021, 12.30-14.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG), 
Maja Hojer Bruun (VIP), Tea Trusell (Emdrup PA), Louise Merete Skovrup (Aarhus 
PA), Louise M W Wedsgaard (PA) 
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Pedersen 
(AAU), Katrine Brædder Andersen (kommende AAU) 
 
Tilforordnede: Simon Kristensen (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Marianne Bjerre Fisker Magnussen (AEG), 
 
 
 
 
 
 Referat 
 

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. 28. maj. Der blev bl.a. drøftet: 
- UFA har holdt møde om fremtidige fokuspunkter (bl.a. før-

steårsdidaktik) 
- Der vil blive lavet reboarding af 3. sem. studerende. Der er 

åbent for ansøgning til Trivselspuljen. Der arbejdes på at få 
studerende på 3. sem til at søge om midler. 

b. Nyt fra Nyt fra UN-forperson  
- EVA afholder webinar om studerendes trivsel under co-

ronanedlukning d. 11. juni . 
c. Nyt fra afdelingsleder 

- Der lyder til at flere specialestuderende har afleveret til. 1. 
forsøg. Tallene er dog ikke offentliggjort endnu. 

d. Nyt fra studievejledningen 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/webinar-studerendes-trivsel-under-corona-nedlukningen
https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/webinar-studerendes-trivsel-under-corona-nedlukningen
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- Plan for semestermøder og workshops er ved at blive plan-
lagt. Der arbejdes på at afholde alt onsite. 

e. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier for juni var udsendt. Der var 

ingen spørgsmål til dette. 
f. Nyt fra de studerende 

- Louise har taget kontakt til PAF. Der er allerede afholdt et 
møde, hvor PAF har holdt oplæg om Feltarbejde, hvilket var 
rigtig godt. Det overvejes om PAF skal inddrages i studie-
starten, specialeprocessen (eller specialedatabasen) mm. 
Det blev opfordret til at der skal gøres opmærksom på at 
PAF ikke kun er en forening for færdige kandidater, men 
også for studerende på uddannelserne. 

- Trivsel blandt de studerende 
o Der var ikke noget nyt 

 
 

4. Godkendelse og indstilling af handleplaner  
Afdelingsleders udkast til handleplaner havde været i skriftlig høring. Der var 
enkelte kommentarer og forslag til mindre rettelser på mødet.  
 

UN besluttede at indstille handleplanerne inkl. mindre tilretninger ift. drøftel-
sen til behandling i SN.  
 
 

5. Godkendelse af studieordningsrevision  
Nana præsenterede forslag til studieordningsrevision for AEG, som skyldes en 
mangelfuld oversættelse af den engelske ordning. Der vil blive søgt om en æn-
dring af uddannelsens titel, hvilket er indtænkt i forslaget.  
 
UN drøftede forslaget. Der var forskellige kommentarer og forslag til mindre 
ændringer, som vil blive drøftet i undervisergruppen både på AEG og i den 
større undervisergruppe. 
 
UN godkendte forslaget med de mindre rettelser som UN ønskede. UN udde-
legerede til arbejdsgruppen til at lave de sidste tilretninger.   
 
 

6. Godkendelse af studiestartsprogrammer  
Studiestartsprogrammerne blev præsenteret på mødet. Programmerne lægger 
sig op af tidligere udgaver - dog med en online dag pga. coronarestriktionerne.  
 
UN godkendte studiestartsprogrammerne. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/


 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 7. juni 2021 

 

Side 3/4 

7. Drøftelse af undervisningsplaner for E21  
UN drøftede undervisningsplaner for E21 
 

Der var følgende kommentarer:  
Pæd. Ant (Emdrup og Aarhus): 
Modul 1 
- Fint og gennemarbejdet plan. Der kunne dog med fordel laves en mere ud-

foldet beskrivelse af indholdet i de enkelte undervisningsgange. 
- Der burde præciseres at det er det pædagogisk antropologiske felt.  
- Der fremgår ikke litteratur om videnskabsteori til de enkelte gange. Dette 

bør specificeres. 

Modul 2 
- Der var meget forskellig mængde litteratur til de enkelte gange, hvilket 

kunne overvejes. 
- Der fremgår ikke litteratur om videnskabsteori til de enkelte gange. Dette 

bør specificeres. 

Modul 6 
- Fin og gennemarbejdet plan 
- Super idé at der anvendes podcast i undervisningen. 
- Der var meget forskellig mængde litteratur til de enkelte gange, hvilket 

kunne overvejes. 

 

AEG 
Modul 1  
- Der kunne med fordel laves en mere udfoldet beskrivelse af indholdet i de 

enkelte undervisningsgange. 
- Der fremgår ikke litteratur om videnskabsteori til de enkelte gange. Dette 

bør specificeres. 
- Der bør ikke være for meget litteratur af samme forfatter til et enkelt 

emne. Der bør være mere inddragelse af forskellige tekster. 
- Der virker til at være en meget stor arbejdsbyrde i forløbet, især når kurset 

er på engelsk. 
- Der var angivet samme undervisningsgang to gange. 

Modul 6 
- Meget læsning og mange undervisningsgange til modulet. Det ser ud til at 

det kan være vanskeligt for de studerende at balancere mængden af tid til   
undervisning, forberedelse, fordybelse og individuel refleksion. Dette bør 
justeres.  
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8. Drøftelse af studiegrupper og minimumsskabelon fra SN  

Studienævnet havde bedt UN drøfte studiegrupper og udarbejdelse af en mini-
mumsskabelon for studiegrupper, som skal sikre en skriftlig minimumskom-
munikation til de studerende om rammerne for studiegrupper på hvert seme-
ster.  
Der var til mødet udarbejdet forslag til beskrivelse af minimumsskabelon for 
studiegrupper, som blev drøftet på mødet.  
UN besluttede, at modulkoordinatorerne (1 og 2) og tutorerne på pæd. ant. 
skulle tage et møde om justering af forslagene bl.a. ift. drøftelsen på mødet. 
Maja indkalder til dette møde, hvor også Simon deltager. 
 
 

9. Punkter til kommende møder F21 

18. august 
• Evaluering af undervisning F21 
• Godkendelse af valgfag F22 
• Studieordningsændringer Pæd. ant. 

 
8. september 
•  

 
13. oktober 
•  

 
 

Punkter der ikke er placeret: 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Oversigt over specialer (Louise M Skovrup vil gerne følge op på dette) 
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation i forbin-

delse med studieordningsrevision jf. punkt 4 i referat fra UN-mødet i juni 
2018 

• Modulkoordinatorer skal huske studerende på besvarelse af Studiemiljøun-
dersøgelsen. 

 
 
10. Eventuelt 

 

Mødet sluttede 14.36 


