Mødedato: 10. januar 2022, 13.00-15.00
Mødested: Zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi og AEG
Deltagere:
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG),
Maja Hojer Bruun (VIP), Tea Trusell (Emdrup PA), Louise Merete Skovrup (stud PA),
Marianne Bjerre Fisker Magnussen (AEG)
Observatører: Julie Hosholm Pedersen, Sofie Lindholt Dal, Julie Kofod, Mie Hammerbak Hinge, Stine Gensø, Andrea Cini, Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Kim
Behrens Jessen (SNUK - referat)
Afbud: Michelle Moon Metanoia, Simon Kristensen (VEST), Katrine Brædder Andersen (AAU),

Referat
0. Præsentationsrunde
UN tog en præsentationsrunde
1. Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsorden.
2. Opfølgning på godkendt referat fra forrige møde
Der var ingen opfølgning til det godkendte referat fra sidste møde.
3. Meddelelser
a. Nyt fra Studienævnet
i. Referat fra seneste møde findes her.
- Der blev efterspurgt ekstra understøttelse til undervisere ift. studerende med særlige behov. Dette vil blive
taget op på fremtidige møder.
- Uddannelsesevaluering af Pæd. Ant og AEG er i 2023,
hvilket falder sammen med planer om nye studieordninger. Laura fortalte kort om mulig proces.
b. Nyt fra UN-forperson
i. Laura har kigget på den undervisningsplan, som UN på sidste
møde ønskede ændringer til. Laura er i dialog med underviser
om de sidste detaljer.
ii. Mødet i februar er flyttet til 9. februar 12.30-14.30
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c.

Nyt fra afdelingsleder
i. Der mangler de sidste budgetter til undervisningsplanerne.
Ida er i gang med at følge op på.
ii. Der planlægges Åbent Hus sammen med VEST (se også nedenfor).
iii. Bemandingen og lokaleplanlægningen til E22 er allerede i
gang.
d. Nyt fra studievejledningen
i. Åbent Hus 2022 afvikles online
I samråd med studielederen på DPU er der truffet beslutning
om, at afvikle Åbent Hus 2022 online. Arrangementet afholdes 8. februar kl. 16-20. Beslutningen er truffet på baggrund
af den aktuelle Covid-19 situation og alle involverede parter er
orienteret.
Arrangementet vil ligne sidste års arrangement med faglige
oplæg og spørgerum, hvor de besøgende kan stille spørgsmål.
Herudover arbejdes der på at understøtte arrangementet med
en række andre tiltag.
For spørgsmål kan Simon Kristensen, sikr@au.dk fra VEST
kontaktes
e. Nyt fra administrationen
i. Nyhedsbrev fra Arts Studier bliver først udsendt senere på
ugen og vil kunne findes på hjemmesiden (link).
f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen
i. På formødet blev der drøftet modul 2 og eksamen, hvor der er
frustrationer og forvirring omkring bl.a. den sene placering af
vejledning og over opgaveskrivning hen over julen. De studerende ønsker at information og materiale om opgaven stilles
til rådighed tidligere på semesteret, så de kan være tidligere
ude med, hvornår de skal gå i gang og planlægge hele processen. Fra undervisers side er det dog vigtigt, at der ikke er fokus på eksamen for tidligt i forløbet, så fokus forsvinder fra
undervisningen. De studerendes ønske vil dog blive taget ind i
planlægningen til næste omgang.

4. Karrierearrangementer i F22 (drøftelsespunkt)
Ida rammesatte baggrunden for karrierearrangementet, og hvad der tidligere
er blevet lavet. Der indkaldes normalt 5-6 alumner og forskellige aftagere. Sidste år blev der afholdt et fysisk møde i både Emdrup og Aarhus med mulighed
for deltagelse online.
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UN drøftede mulighed for dato for karrierearrangement i F22 (formentlig i
marts). PAF vil gerne deltage i arrangementet. Louise og Tea vil gerne deltage
i planlægningen.
Ida indkalder til planlægningsmøde snarest muligt.

5. Skrivelse om Selvstuderet emne (drøftelsespunkt)
UN fulgte op fra sidste møde og drøftede den udsendte skrivelse om Valgfag B
Selvstuderet emne.
Der var enkelte kommentarer og forslag til tilføjelser, som Ida går videre med.

6. Behandling af undervisningsplaner F22 (drøftelses- og beslutningspunkt)
UN behandlede den sidste undervisningsplan for foråret 2022. UN havde enkelte kommentarer/rettelser til denne bl.a. ift. læsemængden som ligger lidt
lavt ift den normale standard, men da læsningen er koncentreret på fem af undervisningsugerne, hvor der samtidigt er undervisning i Ethnographic Fieldwork, er det svært at skrue op.
Laura melder UN’s kommentarer tilbage til modulkoordinator og diskuterer
en løsning med denne.

7. Åbent Hus (drøftelsespunkt)
UN drøftede afholdelse af Åbent Hus d. 8. feb. kl. 16-20. Det afholdes som et
samlet onlinearrangement for begge uddannelser, men med mulighed for
spørgsmålsrum for uddannelserne hver for sig.
Der blev efterlyst flere studerende fra til arrangementet både i ”aulaen” og til
de faglige oplæg. Der var flere studerende (Tea, Louise, Julie H, Mie, Sofie og
én fra AEG), som ønskede at deltage.
Ida går videre med planlægningen sammen med de interesserede.

8. Beskrivelse af studiegrupper på AEG (drøftelsespunkt)
UN drøftede beskrivelse af studiegrupper på 1. og 3. semester på AEG.
UN ønskede, at der skal uddybes noget om modul 2 og overgangen mellem
modul 1 og 2, så det er klart, hvordan sammenhængen er, samt hvad der
sker/kan gøres, når man kommer i grupper, der ikke fungerer og der evt. skal
laves nye.
UN ønskede, at der for modul 6 skrives noget ind om, at der skal sikres, at alle,
som ønsker det, er kommet i en studiegruppe.
Laura melder dette tilbage til underviserne, så beskrivelserne kan blive justeret.
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9. Introduktion til UN (drøftelsespunkt)
Forpersonen gav en kort introduktion til arbejdet i UN og UN’s forretningsorden og Kim introducerede kort til UN’s årshjul.
Til næste møde vil der være et introduktionsmateriale, som vil uddybe arbejdet i UN og SN. Alle de nye medlemmer opfordres til at gennemse materialet
og overveje evt. spørgsmål til dette.
Der blev gjort opmærksom på, at de studerende har mulighed for at få en udtalelse for arbejdet i UN ved at henvende sig til Laura eller Kim.

10. Konstituering (beslutningspunkt)
UN konstituerede sig for det kommende år jf. Forretningsorden.
VIP:
Laura Gilliam blev forperson og er også repræsentant til studienævnet, mens
Nana Clemensen og Maja Hojer Bruun blev ordinære medlemmer, mens Karen Ida Dannesboe er suppleant.
Studerende:
Julie Hosholm Pedersen blev næstforperson og er suppleant i studienævnet
indtil Tea stopper. Sofie Lindholt Dal og Michelle Moon Metanoia blev ordinære medlemmer.
Julie Kofod, Mie Hammerbak Hinge, Stine Gensø, Andrea Cini og Tea Trusell
blev suppleanter.
Mødeplanen for det kommende år bliver som følger:
- Onsdag d. 9/2 kl. 12.30-14.30
- Mandag d. 7/3 kl. 12.30-14.30
- Tirsdag d. 5/4 kl. 12.30-15.30 (forlænges pga. årlig status?)
- Onsdag d. 18/5 kl. 12.30-14.30
- Mandag d. 13/6 kl. 12.30-14.30
- Tirsdag d. 16/8 kl. 12.30-14.30
- Onsdag d. 14/9 kl. 12.30-14.30
- Torsdag d. 13/10 kl. 12.30-14.30
- Mandag d. 7/11 kl. 12.30-14.30
- Tirsdag d. 6/12 kl. 12.30-14.30
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11. Punkter til kommende møder F22
9. februar
• Introduktion til UN (udvidet opfølgning)
• Evaluering af undervisningen E21
• Tutorer til studiestart
7. marts
•
5. april
• Årlig status
11. maj
• Behandling af udkast til handleplaner
13. juni
• Behandling af undervisningsplaner E22
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 forbindelse med studieordningsrevision jf. punkt 4 i referat fra UN-mødet i juni
2018
12. Eventuelt
Intet

