
 

 

 

 

Studier, Campus Emdrup 

Aarhus Universitet 

Tuborgvej 164 

2400 København NV 

Tlf. :  +45 8715 0000 

E-mail: hum@au.dk 

Web: 

medarbejdere.au.dk/administration/

studieadministration/om-au-

studier/ledelse-og-medarbejdere-i-

au-studier/au-studier-ar 

 

Referat 
 

Stephan A. Bendix 

Reinemer 

 

Dato: 11. januar 2018 

Ref: stre 

 

Side 1/4 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 
 

Indledende: 

Formanden takkede for Christina Matthiesens indsats for UN indtil nu, hvor 

hun tager ansættelse ved KU. 

Formanden takkede endvidere Sarah, Søren (og Signe) for deres gode indsats 

for UN, nu hvor de udtræder af nævnet. 

Ved navnerunde præsenteredes mødedeltagerne. 

Dagsorden blev godkendt. 

 

1. Meddelelser 

1.1 Fra Uddannelsesnævnsformanden 

- Velkomst til tiltrædende studentermedlemmer 

Formanden præsenterede nævnet og placeringen i forhold til Studie-

nævnet, samt UN-medlemmernes rolle i den forbindelse. Yderligere 

talte formanden også om medlemmernes eksterne rolle ved andre ar-

rangementer, åbent hus, studiestart o.lign. 

Formanden fortalte om situationen efter det overståede valg til UN og 

SN. Det forløb desværre ikke som planlagt, men der arbejdes på løs-

ninger for at få didaktik repræsenteret godt i SN. 

Der blev fra de afgående medlemmer opfordret til at holde godt styr 

på sin mail og forberedelse til UN-møderne. 

UN fungerer som en god udvekslingsplatform for erfaringer, der ikke 

nødvendigvis ellers vil tilgå de respektive søsteruddannelser. 

Det blev også nævnt, at suppleanterne er meget velkomne, og at skel-

nen mellem medlemmer og suppleanter ikke er så skarp fordi der kun 

yderst sjældent (aldrig) stemmes.  

- Formanden nævnte også funktionen med specialetilmelding, hvor der 

kan oplyses om der er samarbejde med eksterne parter. 

 

1.2 Fra afdelingsleder 

- Færdiggørelsestiden er væsentligt forbedret jf. statistikker for gen-

nemførelse. 

Mødedato: 11. januar 2018 kl. 13 - 15 
Mødested:  Emdrup B101a 
Mødeemne: 11. møde i Uddannelsesnævnet for Didaktikuddannelserne (UN) 
 
Medlemmer 
Lisbeth Haastrup (formand, materiel kultur), Christina Matthiesen (dansk), Tomas 
Højgaard (matematik), Sven-Erik Holgersen (musik), Søren Vilhelmsen (matematik) 
og Sarah Engel Libonati (til 14.45) (materiel kultur) 
Tiltrædende medlemmer 
Cecilie Lund Rasmussen, Kristian Mølberg (MK) Meyer (fra: 13.40), Cecilie 
Broen Mejlbjerg (MK), Cirkeline Christensen, Stine Gerster Johansen, Maiken Sissel 
Norup 
Tilforordnede 
Anna Karlskov Skyggebjerg, Birgitte Dam (fra: 14.30), Stephan Reinemer (ref.) 
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- Næste målingsfokus er beskæftigelse efter endt uddannelser. Uddan-

nelserne vurderes ud fra deres ”arbejdsmarkedsrettethed”. 

- Der afholdes Arts Uddannelsesdag 27. februar 2018, hvor der vil være 

fokus på samarbejde mellem uddannelser og Educational IT. 

- Didaktik er udpeget til at bidrage særligt i forhold til samarbejde mel-

lem uddannelser. 

- For Educational IT er der afsat midler. Til videreudvikling og imple-

mentering af feltet.   

 

1.3 Fra Studieadministrationen 

Det oplystes til tiltrædende medlemmer, at der afholdes Teammøder med 

administrationen, AAU (Birgitte Dam) og UN-formanden, som her også 

planlægger dagsorden for det kommende UN-møde. Punkter til dagsorden 

fra de studerende skal derfor fremsendes en uge før UN-mødet for at nå at 

komme på indkaldelsen. 

 

1.4 Fra Studienævnet 

Det blev nævnt, at der arbejdes på retningslinjer for intern censur (særligt 

sensors rolle). Problematikken blev drøftet: 

- Det blev nævnt at det er godt, at vide at ved uenighed kan man oplyse 

den studerende om uenigheden (for evt. klage). 

 

1.5 Fra Studievejledningen 

Formanden oplyste om forsinkelsessamtalerne, som vi afventer en evalue-

ring af (resultater). 

 

2. Beslutningspunkter 

2.1 Møderække 2018 (forslag fra Stephan) – foreløbig drøftelse af indhold/te-

maer for kommende UN-møder (evt. evaluering af nyt specialefor-

mat/tidsramme) 

Det vedlagte forslag blev drøftet. 

Da mandag formiddag ikke er anvendelig, foreslås onsdage fra 13 – 15 

(rykket to dage i forhold til forslaget). Første møde 7. februar 2018 kl. 13 – 

15 (videolinket til Aarhus). Stephan udsender indkaldelser. 

 

Emner for nævnets kommende arbejde blev drøftet: 

- Evaluering af specialeforløbet kunne være et godt emne, hvor forhol-

dende endnu er nye for mange. Eksempelvis om der startes tidligt nok 

op – informeret nok til studerende om at komme tidligt i gang. 

Præsentation af færdige specialer / festligholdelse for dimittender. 

- Udvikling af nye valgfag 

Det blev nævnt, at der i institutlederkredsen er truffet beslutning om 

at ændre fordelingsproceduren for tildeling af valgfag, så 1. prioriteter 
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fra alle uddannelser kommer før 2. prioriteter fra udbydende uddan-

nelse. 

- Uddannelsernes samlede progression og sammenhæng. Forholdet 

mellem fællesfag (PFU) og specifikke fagmoduller (Marts –mødet). 

Stephan får navne på VIPere der skal indkaldes. 

 

2.2 Opfølgning på bibliotekssamarbejde og beslutning om videre forløb. (jvf 

referat fra sidste møde) 

- UN vil arbejde videre med emnet henover foråret. 

 

 

3. Orienterings- og diskussionspunkter 

3.1 Undervisningsevalueringer E17 (Birgitte) 

Birgitte præsenterede processen for behandling af Undervisningsevalue-

ringer. 

Udtrækket har været lidt forsinket. 

Birgitte fortalte at de studerende er begyndt at efterspørge hvad evalue-

ringsskemaerne bruges til. En interesse som giver UN et ansvar ifht at be-

handle om følge op på evalueringerne i kommende UV-planlægning. Det 

vil derfor være godt, at kunne vise hvis der eksempelvis har ændret littera-

tur på et fag på baggrund af evalueringen. 

Birgitte har udfærdiget en procesplan, som indeholder en læseplan hvor 

medlemmerne tildeles evalueringer - der læses i par med forskellige roller. 

Lisbeth foreslog, at de studerende læser egen moduler, mens VIPere er op-

ponenter. 

Birgitte og Lisbeth udfærdiger plan for læsningen, som gennemgås på næ-

ste møde (Februar). 

 

3.2 Status på ny studieordning for Musik-pædagogik 2018 (Stephan og Sven-

Erik) 

Sven-Erik fortalte om status, hvor han har indarbejdet SNs kommentarer i 

SO-forslaget. Han er strandet lidt på spm. om eksamensformerne og krav 

til antal ECTS med graduerede eksaminer. 

Sven-Erik har givet udtryk for at det er ærgerligt at studieordningerne 

ikke er mere færdige, nu hvor vi gerne vil promovere uddannelsen på for-

skellig vis. 

Stephan fortalte om bagrunden for forsinkelsen af den såkaldte kvalitets-

sikring. 

 

3.3 Åbent hus 8.2 (Lisbeth) 

Lisbeth opfordrede til, at der bruges lidt tid på at brande Didaktiks stande 

til Åbent Hus, som i år får form af en messe. 
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Birgitte fortalte, at der er vigtigt at der står minimum 1 VIPer og en stude-

rende ved hver stand. 

Birgitte fortalte at der udover VIPere og studerende også er indbudt afta-

gere fra de respektive uddannelser. 

De studerende opfordres til at deltage, blandet fordi der er et særligt af-

sluttende arrangement for dem der bidrager. 

Der opfordres til, at alle fag tænker over hvad de kan tage med på dagen af 

informativt og inspirerende materiale. 

 

3.4 Dialogmøde (Lisbeth) 

Nævnt tidligere under meddelelser fra afdelingsleder. 

 

3.5 Didaktikdag (Lisbeth) 

Didaktikdagen er en visionsdag for fagdidaktik. Det blev foreslået, at da-

gen erstattes af en dag, hvor der præsenteres færdige specialer. Der ned-

sættes en arbejdsgruppe på kommende afdelingsmøde 25. januar 18, som 

planlægger en sådan dag, dog senere en den hidtidige dato 21. februar 

2018. 

 

4. Evt. 

Maiken og Kristian vil gerne fungere som SN-repræsentanter (medlem og sup-

pleant) 


