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Mødedato: 4. februar 2019 kl. 12.30 – 14.30
Mødested: Emdrup B101a Videolink (20); 1483-525 Det Blå Rum Videolink (6)
Mødeemne: 1. møde i Uddannelsesnævnet for Didaktikuddannelserne (UN)
Deltagere:
Medlemmer
Lisbeth Haastrup (formand, materiel kultur), Helle Rørbech (dansk), Tomas Højgaard
(matematik), Sven-Erik Holgersen (musik), Julie Gade Donsig (SN), Max Steen Henriksen (SN-supp), Camilla Agger Larsen, Jannie Obitsø Tofveson, Katinka Jean Hauberg, Katrine Larsen, Marius Schütz Sørensen, Mathias Duus, Mads Rahbek Ascanius,
Rikke Bertolt
Tilforordnede
Morten Jacobsen (VEST) og Stephan Reinemer (ref.)

1. Konstituering af nyt Uddannelsesnævn
UN-forperson, Lisbeth Haastrup blev genvalgt. Tomas Højgaard også genvalgt
som stedfortrædende forperson. Julie Gade Donsig blev valgt som næstforperson. Julie er yderligere studienævnsrepræsentant, med Max Steen Henriksen
som suppleant.
2. Godkendelse af dagsorden og referat
Referat fra sidste møde er stadig i høring og udsendes snarest
3. Meddelelser
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
Der er fratrædelser i CUDIM. Der er ansat en vikar, men der mangler et
konkret navn til de datoer der allerede er planlagt. Det aftales, at Lisbeth
følger op, så der kan følges op på konkrette aftaler.
Der er afholdt Seminar i SN – Julie sender slides videre til resten af UN.
3.2 Fra afdelingsleder
Fraværende
3.3 Fra studieadministrationen
Der er intet nyt, men der arbejdes på en bedre eksamensafvikling til næste
semester.
3.4 Fra studienævnet.
3.5 Fra studievejledningen
Ved seneste SN-møde blev aftalt at UN i samarbejde med VEST planlæger
facilitering af studiegrupper og skriver disse i UV-planerne.
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Det aftales, at modulkoordinator inddrager VEST i det kommende arbejde
med undervisningsplanerne. Det aftaltes at tilbuddet planlægges i forbindelse modulet Almen Didaktik. Der kommer yderligere information fra
VEST.
Liste over arrangementer fra VEST rundsendes af Stephan
På næste UN-møde vil VEST gerne at UN beslutter om semestermøderne
også skal indgå i UV-planerne.
4. Beslutningspunkter
4.1 Godkendelse af UV-evalueringer (fortsat)
UN behandlede udestående UV-evalueringer for efteråret 2018 (kvalitative). Formandskabet skal udfærdige notat om den samlede undervisningsevaluering i UN for didaktikuddannelserne til SN.
Der var til mødet ikke kommet yderligere kvalitative evalueringer til UN.
Det formodes, at de der er udarbejdet er hos AAU (Afdelingsadministrator
– Uddannelse).
UN bemyndigede forperson og studenterrepræsentanten til at udfærdige
evalueringsnotat til Studienævnet.
UN opfordrede til at AAU indkalder igen for de moduler, hvor der ikke er
fremsendt kvalitativ evaluering.
4.2 Valgfagsbeskrivelser E19 (fortsat)
UN godkendte yderligere indkommende forslag til valgfagsudbuddet for
efteråret 2019.02.07 Der var til mødet indsendt forslag om valgfag med
titlen Didaktik og teknologiforståelse.
UN godkendte forslaget, men opfordrede til at konkretisere læringsmålene
ud over de overordnede retningslinjer for valgfag ved DPU.
Stephan følger op på om alle godkendte valgfag er fremsendt til Studienævnet.
5. Drøftelsespunkter
5.1 Evaluering af Åbent hus
Fra de respektive uddannelser oplevedes god interesse, med mange
spørgsmål til uddannelsernes praktiske opbygning og indhold.
Der var flere lærerstuderende, hvilket kunne tyde på en tendens hvor de
studerende på seminarerne planlægger tidligere.
Konceptet var godt, både den praktiske messeopbygning, men også opdelingen i fag gav god mulighed for at stille fagspecifikke spørgsmål.
5.2 Rekruttering af tutorer – Studiestart
Fra afdelingsleder er udsendt opslag om mulighed for at blive tutor.
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Der har endnu ikke været tilbagemeldinger fra andre end Didaktik Dansk i Aarhus.
På Didaktik- dansk, i Emdrup, samt på musik og materiel kultur vil UN repræsentanterne aftale indbyrdes, og evt. søge at finde manglende tutorer
på deres hold. UN-forpersonen opfordrede alle interesserede tutorer til at
skrive til afdelingslederen.
5.3 Hel-på-del status og evaluering
Charlotte Stovgaard har fremsendt en liste over ansøgere til at følge uddannelserne som hel-på-del i foråret.
Der er på dansk to hel-på-del-studerende fra efteråret, som har udtrykt at
ville overgå til fuldtidsuddannelsen.
Der er generel opfattelse af, at det er nogle engagerede studerende der søger ind på den måde.
På Matematik, som har haft muligheden længere, har man skulle vænne
sig til de varierende holdstørrelse. Men det har skabt en god dynamik på
holdene.
5.4 EDU-IT-projekt
Der er udfærdiget rapport og afholdt oplæg for kolleger på afdelingsseminar om det didaktiske udviklingsprojekt under EDU-IT.
Der er nu forslag om at fortsætte forsøget, hvor man prøver at integrere
multi- og tværmodalitet i blogs og produkter i undervisningen.
Fra studentersiden oplyses at der har på Dansk været udfordringer ifht.
teknologien. Der har manglet noget forventningsafstemning direkte på
holdene og afklaring af status for det sideløbende projekt i relation til den
ordinære undervisning.
5.5 Aftagerdag 27. marts 2019
Didaktik er inviteret til at være værter for en eftermiddag med DPUs aftagere.
Der er inviteret to aftagere til at holde et oplæg. Man håber at få interessant feed-back fra aftagerne om temaerne: Det almene vs det fagspecifikke
/ Teori vs. Praksis.
5.6 Didaktik-dag
Planlægges til torsdag d. 13. juni 2019 i Emdrup. Der er tale om et arrangement, hvor alle studerende for de fire uddannelser inviteres.
De nærmere detaljer aftales, og der tages hensyn til de der skal rejse langt.
Helle og Lisbeth indkalder til et møde om planlægningen.
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