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Mødedato: 8. september 2021, 12.30-14.30 
Mødested: Emdrup D118, Aarhus 1483-556 (Inspiratoriet), Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG), 
Louise Merete Skovrup (Aarhus PA), Marianne Bjerre Fisker Magnussen (AEG),  
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Katrine Brædder Andersen (kom-
mende AAU) 
 
Tilforordnede: Simon Kristensen (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Maja Hojer Bruun (VIP), Tea Trusell (Emdrup PA), 
 
 
 
 
 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 8 Evaluering af studiestart blev udskudt til næste møde. I stedet vil der 
blive drøftet input til omprøven på Modul 1 på pæd ant. 
Herudover blev dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  
Der var ingen opfølgning på det godkendte referat.  

 
3. Evaluering af undervisning F21 (drøftelsespunkt) 

UN evaluerede forårets undervisning.  
 
Evalueringen (den kvalitative) for Etnografisk metode i Emdrup var ikke ind-
kommet pga sygemelding.  
 
Der var enkelte kommentarer til de enkelte evalueringer.   
Tematisk kursus: 

- Her var der meget stor forskel på de studerendes evalueringer af litte-
raturen mellem Emdrup og Aarhus til trods for at undervisere og un-
dervisningsplan er de samme. UN diskuterede mængde af litteratur 
på de tre 10 ECTS kurser i foråret. Dette skal på igen på et kommende 
møde. 
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- Der er stor forskel på den kvantitative og den kvalitative evaluering, 
hvilket må skyldes den meget lave besvarelse af den kvalitative evalu-
ering ifb med undervisning (i Aarhus).  

 
UN tog på mødet en tværgående drøftelse af evalueringerne. Der var følgende 
kommentarer: 

- Evalueringerne er generelt meget positive og den store indsats, un-
derviserne har gjort for at få online undervisningen til at fungere, har 
i den grad båret frugt, hvilket er super, men det har også kostet meget 
ekstra arbejde fra underviserne.  

- De studerende i UN understregede, at de studerende ikke synes at un-
dervisningen er bedre på Zoom – det er de små videoer, som er lavet 
og uploadet undervejs, som har været virkelig brugbare både i løbet af 
undervisningen og ifb. med eksamen (f.eks. forberedelse). 

- Motivationen og engagement ift onlineundervisningen er ved at være 
brugt op. Hverken de studerende eller underviserne foretrækker on-
line formatet 

- Der er visse evalueringsspørgsmål især om litteraturen (niveau og 
mængde) giver ikke rigtig mening. Der skal arbejdes for at få disse 
rettet til/taget ud. Tages videre til SN. 

- Der bør være fokus på studiegruppernes inddragelse i undervisningen 
på 2. sem. Dette har kun fungeret godt i valgfagene. Dette skal tages 
op i UN. Evalueringen bør omfatte et punkt om studiegrupperne. 

 
UN-forpersonen laver efterfølgende en sammenskrivning af drøftelserne af 
evalueringerne af E20 og F21. Katrine sender denne sammenskrivning til SN. 

 
 

4. Undervisningsmiljøvurdering (beslutningspunkt) 
Uddannelsesnævnet drøftede afdelingsleders oplæg til mulige indsatser 
(handleplan) for hver uddannelses undervisningsmiljø. 
 
UN havde enkelte kommentarer. 

- Der blev drøftet om der kan/skal gøres mere ift. overgangen til ar-
bejdsmarkedet efterfølgende ud over de arrangementer der allerede 
afholdes.  

- Der må gerne specificeres yderligere hvad der kan gøres ift. stress og 
hvor man kan gå hen. 

- Der er mange som er usikre på om de kan klare studiet. UN drøftede 
om det bør adresseres mere af underviserne, at de studerende kan op-
leve et fald i karakterer når de starter, men at de fleste udvikler sig 
meget i løbet af studiet. Handleplanen dækker dog allerede dette 
emne og behøver ikke ændres.  



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 8. septmeber 2021 

 

Side 3/6 

Uddannelsesnævnet godkendte på baggrund af drøftelsen af undervisnings-
miljøvurdering 2021 afdelingens udkast til handlinger for begge uddannelser 
med ovenstående kommentarer.  
Inden fredag d. 10/9 skal yderligere kommentarer indsendes til Afdelingsle-
der, der indføjer handlingerne i skabelonen for handleplan. Herefter fremsen-
des den til drøftelse i studienævnet og efterfølgende godkendelse hos studiele-
der og prodekan. Det blev aftalt, at der følges op på handleplanerne på kom-
mende UN-møder. 

 
 

5. Redegørelse for brug af intern bedømmelse på Pæd. Ant og AEG 
(drøftelsespunkt) 
Afdelingsleder gennemgik brugen af interne bedømmere ved vintereksamen 
2020/21 og sommereksamen 2021 og forklarede, hvad der lå bag de to overlap 
der var (ph.d. studerende og faglig hensyn).  
UN havde ingen yderligere kommentarer til dette. Det blev opfordret til at 
UVAEKA har fokus på retningslinjerne, når der skal påsættes interne bedøm-
mere. 
 
Afdelingsleder indberetter bemærkninger hertil videre til SN-mødet den 28. 
september 2021 (indberetning sendes til SN-sekretær senest 20. september 
2021). 
 
 

6. Valg på AU (drøftelse) 
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2021. UN drøftede, 
hvad der kan sættes i gang ift rekruttering. Det er kun studerende der er på 
valg. 
 
Det blev opfordret til, at når der findes nye studerende (gerne fra alle uddan-
nelser og begge campusser) til UN, så er de meget velkomne til at deltage i mø-
derne i efteråret. 
Der blev drøftet, hvad der kunne gøres ift. rekruttering til UN og for at gøre 
møderne mere attraktive. Der er ikke midler til at gøre yderligere. 
 
Punktet tages op igen på næste møde. 
 
 

7. Drøftelse og prioritering af indkomne forslag til brug af særlige 
”reboarding midler” i E21 (orientering og drøftelsespunkt)  

Afdelingsleder orienterede om indkomne forslag til anvendelse af særlig re-
boarding midler.  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/valgregler/
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- Faglig fejring på tværs af tre årgange 25.000 
- Fag sociale møder på modul 6: mellem 14 timer 5.600 kr og 

30 timer 12.000 kr. (er ved at blive undersøgt)  
- Workshop: Fra Speciale til debatindlæg: 30.000 
- Festforelæsning ved Sue (ikke planlagt endnu) 

UN kommenterede på de indkomne forslag og hvad der burde prioriteres. Der 
var enighed om, at det var bedst at prioritere de arrangementer der kommer 
flest til gode på begge campusser. Det blev besluttet at Marianne og Ida går vi-
dere med planlægning af de to forslag fra idérunden, der endnu ikke er kom-
met budgetter på (festforelæsning v/Sue, fag socialt arr. på AEG). 

 
 

8. Evaluering af studiestart 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
 

9. Drøftelse af omprøve på Modul 1 på Pæd. ant 
UN drøftede forslag til uddybning af omprøven på modul 1 på pæd. ant. Nana 
og Ida går videre ift kommentarerne. 
 
 

10. Meddelelser (10 min) 
a. Nyt fra Studienævnet  

- Referat fra seneste møde findes her. 
o Grundfortællinger om KA-uddannelserne 
o Der er ingen ønsker om at anvende online undervis-

ning fremover 
o Forbedrede ansøgningsmuligheder for studerende 

med handicap 
o Godkendelse af Valgfag til f22 
o Kickstart specialeproces arrangement på begge cam-

pusser. 
b. Nyt fra UN-forperson 

- Orientering om skriv om studiegruppedannelse. Et skriv på 
AEG modul 1 og 3 er forsinket, men ved at blive udformet af 
modulkoordinatoren 

- UN bør diskutere, om UN skal gøre noget og hvad UN kan 
gøre, når UN’s henstillinger i forbindelse med UV-planer 
ikke bliver fulgt. 

c. Nyt fra afdelingsleder 
- Studiestarten gik super godt på begge campusser 

d. Nyt fra studievejledningen  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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- Studiestarten er gået rigtig fint 
- Studiegruppeworkshops i sidste uge – evalueringerne ser 

også rigtig fine ud. 
- VEST kigger forbi 3. sem. og orienterer om de forskellige til-

tag. 
- Planlægning af Åbent Hus (8. feb. Emdrup og 10. feb Aar-

hus) er gået i gang. Der efterspørges studerende, som vil 
indgå enten med et lille oplæg eller i standen.  

e. Nyt fra administrationen  
i. Nyhedsbrev fra Arts Studier (link) 

- #AUgenstart 
- Vaccination på campus Aarhus uden tidsbestilling 
- Orientering om generelle studieordningsændringer, der er 

trådt i kraft pr. 01.09 
ii. Orientering om studieordningsændringer publiceret 01.09 indevæ-

rende år 
Den 1. september trådte alle studieordningsændringer i kraft. Dette 
inkluderer en 2021-studieordning for Kandidatuddannelsen i pæ-
dagogisk antropologi og globalisering som følge af de godkendte 
studieordningsændringer. Ændringerne er lavet som en ny teknisk 
2021-studieordning, da det ikke var muligt at lave ændringerne i 
den eksisterende studieordning. Den nye tekniske studieordning 
indeholder bl.a. de nye danske titler på modulerne samt mindre 
tekstmæssige tilretninger. 

f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- Intet nyt. 

 
11. Punkter til kommende møder F21 

13. oktober 
• Evaluering af studiestart (deltagelse af tutorer) 
• Specialeevaluering 
• Valg på AU 
• Mødeplan for 2022 
• Handleplaner – status og opfølgning 
• Grundfortælling om uddannelserne 
• Godkendelse af studieordningsændringer pæd. ant. 

 
10. november 
• Resultat af valg på AU 
• Drøftelse af litteraturmængde på 2. sem. på Pæd. Ant. 
• Studiegruppeinddragelse på 2. sem. 
• UNs rolle i forhold til godkendelse af UV-planer. 
 

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

 
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 

•  
 
12. Eventuelt 
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