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Mødedato: 8. november 2022, kl. 12.30-14.30  
Mødelokale: Emdrup D 118, Aarhus 1483, 556 (Inspiratorium)  
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Karen Ida Dannesboe (VIP sup-
pleant), Andrea Cini, Julie Kofod, 
 
Observatører:  Kathrine Bachmann Salling (kommende studenterrepræsentant), Oli-
ver Vejen Hundborg (kommende studenterrepræsentant), Kasper Ørsted Knaap (kom-
mende studenterobservatør), Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Simon Kristensen 
(VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Maja Hojer Bruun (VIP), Nana Clemensen (koor AEG), Sofie Lindholt Dal, Na-
tasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), 
 
 
 
 
 
 

 
Referat 
Mødet blev indledt med en navnerunde. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
UN godkendte dagsorden. 
 
 

2. Opfølgning på godkendt referat fra forrige møde  
Der var ikke noget, der skulle følges op på til det godkendte referat fra sidste 
møde. 
 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

i. Referat fra seneste møde findes her. 
- Se referat fra seneste møde 

a. Spørgsmål til undervisningsevaluering – også 
på som punkt 10 på dagens møde. 

b. Specialeevaluering – spørgsmålene passer 
ikke super til uddannelserne under dette UN, 
hvorfor evalueringerne ikke bliver retvisende. 

c. Kvalitetssikring af intern censur – fremover 
vil der ikke være to bedømmere på interne 
opgaver. 

b. Nyt fra UN-forperson 
i. Intet nyt 

c. Nyt fra afdelingsleder 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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i. Fordelingen af valgfag for F23 er ved at være på plads. 
ii. Orientering om proces for uddannelsesevaluering i 2023 og 

studieordningsproces i 2023/24. 
d. Nyt fra studievejledningen 

i. VEST holder i samarbejde med CED workshop om gode stu-
dievaner og studieteknik i februar måned for alle studerende 
på DPU - men særlig rettet mod nye studerende. Dato og tids-
punkt kommer ud til de studerende snarest 

ii. VEST er i dialog med Jesper Olesen vedr. behov for et særskilt 
eksamensarrangement for de studerende, som skal til mundt-
lig eksamen i forlængelse af modul 2. 

iii. Arrangementer fra Arts Karriere i den kommende tid: 
- Vil du være konsulent eller projektleder i det offent-
lige? 
Onsdag 9. november 2022, kl. 10:00 A200 i Emdrup og zoom 
- Messe: Jobs i det offentlige 
Onsdag 16. november 2022, kl. 14:00 Foyeren Tåsingegade 
- Vil du arbejde med klima og bæredygtighed? 
Tirsdag 29. november 2022, kl. 15:15, lokale 1441-112 og 
Zoom 
- Karriere med særlige udfordringer 
Torsdag 8. december 2022, kl. 15:15 Zoom 
Er du studerende og lever med en psykisk sårbarhed, neurolo-
gisk lidelse eller et fysisk handicap? Tænker du på, hvordan 
tiden efter universitetslivet 

e. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier – november 

f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
i. Resultatet af Valg på AU 

- Der er valgt 6 studerende fra pæd ant i Aarhus og Em-
drup, mens UAG vil blive repræsenteret med Kasper 
som observatør. Konstitueringen sker på januarmødet 
og gælder fra februarmødet.   

 
 

4. Mødeplan for 2023 (beslutningspunkt) 
UN drøftede og godkendte mødeplan for 2023:  
 
Onsdag d. 18. januar 
Mandag d. 20. februar 
Mandag d. 13. marts  
Onsdag d. 12. april 9-11  
Mandag d. 15. maj 9-11 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Fredag d. 9. juni  
Torsdag d. 17. august 
Torsdag d. 14. september 
Fredag d. 6. oktober 
Fredag d. 3. november 9-11 
Fredag d. 8. december 9-11 
 
Møder er fra 12.30-14.30 med mindre andet er angivet. 
 
Uddannelsesnævnet godkendte mødeplan for 2023. Kim booker ind i alles ka-
lender. 
 
 
 

5. Drøftelse af semestermøder (drøftelsespunkt) 
UN tog en drøftelse af semestermøderne på UAG og pæd.ant. i Emdrup. 
Følgende er blevet fremhævet på møderne: 

- Forventninger og oplevelser hidtil.  
- Stort engagement blandt studerende 
- Positivt med dialogbaseret undervisning 
- Læsemængden er større end forventet. 
- I Emdrup har børn som tema fyldt en del i undervisningen 

indtil nu. Oplevelserne er dog lidt forskellige. UN påpeger, 
at det vil skifte på modul 2. 

- De ikke-pædagogiske professionsuddannelserne må gerne 
komme mere i spil. 

- Studievaner som ny studerende 
- Studiegrupper – meget forskellige forventninger og tilgange 

til samarbejde i studiegrupper. En enkelt gruppe i Emdrup 
er gået i opløsning, og nogle studerende mangler at komme 
i en ny gruppe. Dette arbejdes der på. 

- På UAG får de studerende nye studiegrupper meget ofte – 
hver anden uge, hvilket kan gøre det svært at etablere sam-
arbejdet og nå at forberede oplæg. Ida vil bringe det videre 
til underviser. 

- De studerende vil gerne have semestermøder automatisk 
ind i kalenderen. Og der efterspørges en dagsorden, så man 
kan se vigtigheden af møderne. 

 
Semestermødet i Aarhus afholdes den 17. nov. Dette vil blive taget op på næste 
møde. 
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6. Åbent Hus (drøftelsespunkt) 
UN drøftede Åbent Hus for uddannelserne. Arrangementet afholdes online 
den 7. februar (i tidsrummet kl. 16-20). Både UN-vip og studerende finder det 
ærgerligt, at det ikke kan afholdes fysisk. 
I forbindelse med årets Åbent Hus er der brug for at finde studenterrepræsen-
tanter for begge uddannelser, og hvis muligt gerne 2-3 studerende pr. campus.  

 
Studerende, som gerne vil hjælpe til (Oliver, Kathrine og Kasper gav udtryk for 
dette), kan skrive til aabenthus@dpu.dk. Efterfølgende vil de blive kontakt 
med nærmere info. Laura kontakter studerende i Emdrup for at finde to stu-
derende her. 

 
Deadline:  
Gerne hurtigst muligt og senest 22. november 
 
 

7. Karrieredag (drøftelsespunkt) 
UN drøftede planlægning af Karrieredag, som afholdes online på tværs af ud-
dannelser og campusser. Laura står for planlægning af dagen. Det blev aftalt 
at det skal placeres i uge 13. 
Der var efterlyst studerende til at deltage i dagen. Indmeldinger kan sendes til 
Laura. 
 
 

8. Erfaringsopsamling på studiestart – drejebog til tutorer (drøftel-
ses- og beslutningspunkt) 
UN tog en erfaringsopsamling på studiestart og drøftede muligheder for at 
lave en drejebog til tutorer. Der var indsendt noter fra de tidligere studerende, 
som vil indgå i arbejdet fremadrettet. Natasja samler dette. 
Det blev foreslået, at der afholdes et møde mellem tidligere og kommende tu-
torer snarest mulig efter de nye er udpeget. Her skal også afdelingsleder og 
planlæggere deltage. 
 
 

9. Sammenhæng med PAF (drøftelsespunkt) 
UN drøftede sammenhæng med PAF (Pædagogisk Antropologisk Forening). 
Der var efterlyst studerende til at deltage i generalforsamlingen for PAF d. 16. 
nov. Kasper vil gerne deltage og sender besked ud i Facebook gruppen for at 
efterlyse flere. 
 
 
 

mailto:aabenthus@dpu.dk
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10. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering forår 2023 (drøftelses- 
og beslutningspunkt) 
UN besluttede at anvende følgende obligatoriske UN-spørgsmål på evaluerin-
gen: 

- (AR-DPU-SN-032) Hvad synes du om omfanget af under-
visningens deltageraktivering og involvering? 

 
UN besluttede at omformulere: 
- AR-DPU-SN-069 til: 

o Det aktuelle modul synes at hænge godt sammen 
med de øvrige moduler på studiet (ikke relevant på 
modul 1) 

- AR-DPU-SN-076 til: 
o I forhold til hvad der er hensigtsmæssigt på et fuld-

tidsstudie, vurderer jeg at mængden af læsestof på 
dette modul har været: (Laura laver en omformule-
ring).  

- Jeg har i kursusforløbet i det store og hele læst litteraturen 
til undervisningen. 

 
UN besluttede at underviserne gerne må sætte spørgsmål på for det enkelte 
modul. 
 
Næste skridt. 
UN-forperson sender rettelser eller nye spørgsmål til akjensen@cas.au.dk se-
nest den 1. december 2022.  
 
 

11. Punkter til kommende møder 2022 

6. december 
• Behandling af undervisningsplaner F23 
• Drøftelse af efterårets semestermøde  
 

Punkter der ikke er placeret: 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Oversigt over specialer. Maja undersøger, hvad status på punktet er.  
• 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 
Intet 

mailto:akjensen@cas.au.dk

