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Mødedato: 18. januar 2023, kl. 12.30-14.30  
Mødelokale: Emdrup D 118, Aarhus 1483, 556 (Inspiratorium)  
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og UAG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Maja Hojer Bruun (VIP), Nana 
Clemensen (koor UAG),   
 
Observatører:  Kathrine Bachmann Salling (kommende studenterrepræsentant), Oli-
ver Vejen Hundborg (kommende studenterrepræsentant), Kasper Ørsted Knaap (kom-
mende studenterobservatør), Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi 
Kappel Pedersen (AAU), Simon Kristensen (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - refe-
rat) 
 
Afbud: Andrea Cini, Julie Kofod, Sofie Lindholt Dal, Stine Panch Kolmos, Sofie Falck 
Villadsen, Mikkel Borggård, Louise Sulaisen, 
 
 
 
 
 
 

 
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. Godkendelse af nyt forudsætningskrav på 
Feltarbejde og Analyse 

b. Møde med DPU’s aftagerpanel om rekrutte-
ring og livslang læring. Fremhævelse af mu-
lige karrierevejen, styrkelse af netværk, over-
vejelse af navne på uddannelser ift styrkelse 
af rekruttering, diversitet til Åbent Hus, samt 
andre tiltag. SN vil arbejde med dette. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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c. Orientering om online ressource for støtte til 
studerende med funktionsnedsættelse. Ud-
dannelseskonsulent vil gerne komme på UN 
og præsentere, hvis det ønskes. 

b. Nyt fra UN-forperson 
i. Orientering om Karrieredag. Foreslås afholdt 27. og 28. 

marts. Laura står med planlægningen. 
c. Nyt fra afdelingsleder 

i. Vintereksamen er snart overstået. Det er gået rigtig fint med 
stor deltagelse. 

ii. Status på Åbent Hus: Afholdes d. 7. februar. Hjemmesiderne 
er blevet gennemgået for at sikre at de er opdaterede, og de 
små præsentationsfilm bliver uploadet.  

d. Nyt fra studievejledningen 
i. Planlægning af Åbent Hus – tilmeldinger strømmer ind. 

ii. Grundfortællinger for uddannelserne på DPU er nu online 
(link). 

iii. Fysiske rundvisninger i januar og februar ved studenterstu-
dievejlederne – andre studerende er meget velkomne til at gå 
med rundt. 

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

o Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 
2023-2027 er opdateret 

o Ny kvalitetsportal 
o Studerende med funktionsnedsættelser 
o Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen 

f. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
i. Opfordring til at bruge formøder aktivt. 

ii. Stor tilfredshed med de kommende initiativer ift. karriereveje 
mm.  

iii. Nyt fra PAF 
- Planlægning af feltarbejdsarrangement d. 21. marts 
- Louise M Wedsgaard vil gerne stå til rådighed for 

f.eks. Åbent Hus. 
iv. Opfordring til at hjemmesiden for UAG, undervisningsplan 

mv. også kan findes på engelsk. Dette kunne især være godt 
for Erasmus studerende. Ida går videre med dette. 

 
 

4. Drøftelse af semestermøder (drøftelsespunkt) 
UN tog en drøftelse af semestermødet i Aarhus. 
 
Følgende blev fremhævet: 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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- Arrangementet gik godt 
- Drøftelse af bl.a. forventninger til studiet og studiegrupper og brug af 

disse samt gennemgang af modulerne og indholdet i disse.  
- Kobling af pædagogik og antropologi var et tema – forståelsen af sammen-

hæng ser ud til at blive klarere i løbet af semesteret. Det blev drøftet, om 
der skal laves noget forventningsafstemning i forhold til dette. Ida går vi-
dere med dette. 

- God nytte af studiegrupper til trods for opstartsvanskeligheder. De stude-
rende er meget tilfredse med sammensætningen af studiegrupperne. 
 
 

5. Drøftelse af kvalitetssikring af eksamensbedømmelse med én be-
dømmer (drøftelsespunkt)  
Studienævnet havde bedt UN drøfte hvilke(n) kvalitetssikringspraksis, der kan 
anvendes i relation til eksaminer med kun én bedømmer. UN-forpersonen 
præsenterede det udsendte materiale og afdelingsleder rammesatte drøftelsen.  
 
UN havde følgende kommentarer: 
- Utilfredshed med forringet retssikkerhed for studerende. Ved kommende 

studieordningsrevision skal der være opmærksomhed på hvilke eksamens-
former der anvendes 

- Gensidig bedømmelse har også været anvendt til fagudvikling mellem un-
dervisere, hvilket bliver ærgerligt at miste. UN drøftede hvor længe man er 
”ny” og hvor længe der kan forventes gensidig bedømmelse. 

- Vigtigt at studerende får nogenlunde ensartet bedømmelse og samme 
mængde tilbagemelding, så det ikke kommer til at opleves som meget for-
skelligartet/tilfældigt.  

- Drøftelse af om vejleder også skal være bedømmer, eller om en anden un-
derviser kan være bedømmer. 

 
 

6. Orientering om uddannelsesevaluering 2023 (orienteringspunkt) 
UN blev orienteret om, at Pædagogisk antropologi og Uddannelsesantropologi 
og globalisering ifølge turnusplanen skal uddannelsesevalueres i 2023. Afde-
lingsleder er ansvarlig for denne og vil involvere UN undervejes i processen. 
 
 

7. Tak for indsatsen til de afgående UN-medlemmer 
UN-forpersonen takkede de afgående UN-medlemmer for indsatsen og orien-
terer om, at de har fået en udtalelse for arbejdet i UN. 
Der blev bukket og klappet. 
 
 
 

https://kvalitet.au.dk/fileadmin/kvalitetsportal/ARTS/Endelig_turnusplan_2023-2027.pdf
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8. Introduktion til UN (orienteringspunkt) 

UN-sekretæren og forpersonen gav en introduktion til arbejdet i UN, UN’s 
forretningsorden og UN’s årshjul. Der var mulighed for at stille spørgsmål til 
denne på mødet. 
 

9. Konstituering af UN (beslutningspunkt) 
UN konstituerede sig med valg af Laura Gilliam som forperson og Oliver Vejen 
Hundborg som næstforperson. Øvrige studenter UN-medlemmer blev ifølge 
valglisten Kathrine Bachmann Salling og Stine Panch Kolmos og UN-supple-
anter på studentersiden er Sofie Falck Villadsen, Mikkel Borggård, Louise Su-
laisen.  
 
Mødeplanen for det kommende år er foreslået som følger: 
 
- Mandag d. 20/2 kl. 12.30-14.30  
- Mandag d. 13/3 kl. 12.30-14.30  
- Onsdag d. 12/4 kl. 9.00-11.00  
- Mandag d. 15/5 kl. 9.00-11.00  
- Fredag d. 9/6 kl. 12.30-14.30 
- Torsdag d. 17/8 kl. ændres til kl. 9-11 
- Torsdag d. 14/9 kl. 12.30-14.30 
- Fredag d. 6/10 kl. 12.30-14.30 
- Fredag d. 3/11 kl. 9.00-11.00 
- Fredag d. 8/12 kl. 9.00-11.00 
 
UN godkendte mødeplan med den lille rettelse til mødet d. 17. august. 
 
Det nye UN aftalte, at møderne skal afholdes fysisk men der skal være mulig-
hed for at deltage online. Der opfordres til at deltage fysisk. 
 
De studerende ønsker samme praksis for afholdelse af formøder. 
 
 

10. Punkter til kommende møder 2023 

20. februar 
• Introduktion til UN (udvidet opfølgning) 
• Tutorer til studiestart 
• Evaluering af undervisning E22 
 
13. marts 
• Status på handleplaner 

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
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• Forslag til eksterne eksperter  
• Drøftelse af fokuspunkter til uddannelsesevalueringer 
 
12. april 
• Årlig status 
 
15. maj 
• Årlig status (forsat) 
• Behandling af udkast til handleplaner 
 
9. juni 
• Behandling af undervisningsplaner E23 
• Behandling af valgfag F24 
 
 

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 
 

11. Eventuelt 
Intet 
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