ARTS
AARHUS UNIVERSITET
Mødedato: 11. juni 2021 kl. 9.00-11.00
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69208700138
Mødeemne: Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser

Godkendt referat

Deltagere
Undervisere: Lars Emmerik Damgaard Knudsen (VIP, materiel kultur), Rikke Toft Nørgaard
(IT-didaktisk design).
Studerende: Freja Fangel Sivebæk (næstforperson, repræsentant i SN, dansk, Kbh.), Elisabeth Broby Reppel (Materiel kultur), Asger Norup Damgaard (Musikpædagogik),
Jette Ørum Lidegaard (suppleant, Dansk, Aarhus), Anders Nielsen (suppleant, IT-didaktisk design, Aarhus).
Observatører: Helle Rørbech (afdelingsleder, dansk), Mikkel Stovgaard (didaktik dansk),
Frederik Pio (VIP, musik), Morten Jacobsen (VEST), Natasja Pedersen (afdelingsadministrator), Annike Vestergaard Martínez (Arts Studier, referent).
Fraværende: Tomas Højgaard (matematik, UN-forperson), Rikke Schmidt (suppleant,
dansk, Kbh), Emma Boie Østergaard Mikkelsen (Dansk Aarhus), Mohamed Shahab (Matematik), Louise Preene (suppleant Materiel kultur).
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)

2.

Beslutningspunkter (9:05-10.30)
2.1 Årlig status 2021 – Indstilling af handleplan 2021
2.2 Temadrøftelse: Opfølgning på handleplaner i det kommende studieår
2.3 Undervisningsplaner E21 (valgfag)
2.4 Studiegrupper
2.5 Semestermøder E21
2.6 1. semester undervisningsplaner på studiestartssiden
2.7 Godkendelse af programmer for studiestart

3.

Drøftelsespunkter (10:30-10:40)
3.1 Censorårsrapporter
3.2 Status på trivsel

4.

Meddelelser/Nyt fra (10:40-10:50)
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder inkl. coronasituationen
4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SNrepræsentanter
4.3 Meddelelser fra øvrige medlemmer af UN
4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
4.5 Meddelelser / nyt fra Administrationen

5.

Forslag til kommende møder (10:50-10:55)

6.

Evt. (10:55-11:00)

Tlf.: +45 8715 0000
Stu diecenter.arts. aar hu s@au.dk
www. au.

Udda nnelse snævn for de
didaktiske
kandidatudda nne lser
Dato: 11. ju ni 2021
Ref: Annike Ve ster gaard
Martínez
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REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden (9:00-9:05)
Helle Rørbech var mødeleder, da Tomas Højgaard var forhindret i at deltage.
Helle Rørbech takkede Freja Fangel Sivebæk og Rikke Schmidt, for deres indsats i nævnet. De har afleveret speciale og træder ud af UN.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Beslutningspunkter (9:05-10.30)
2.1 Årlig status 2021 – Indstilling af handleplan 2021
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på Arts
og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med årlig
status processen er, at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder, UN vil arbejde med i
det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik.
På april-mødet gjorde UN status på uddannelsen med baggrund i dette års datamateriale. Afdelingsleder og uddannelseskoordinatorerne udarbejdede på baggrund af drøftelsen udkast til handleplanerne for 2021. Udkastene blev drøftet på UN-mødet i maj, hvor
UN blev enige om, hvilke handlinger, der skulle prioriteres i handleplanerne for 2021 på
baggrund af uddannelsernes aktuelle status.
UN præsenteres for de endelige handleplaner på dette møde og indstiller dem til godkendelse i studienævnet den 23. juni.
Bilag:
-

02.1.1 UDKAST Handleplan 2021 Didaktik dansk

-

02.1.2 UDKAST Handleplan 2021 Didaktik materiel kultur

-

02.1.3 UDKAST Handleplan 2021 Didaktik matematik

-

02.1.4 UDKAST Handleplan 2021 Didaktik musikpædagogik

-

02.1.5 UDKAST Handleplan 2021 IT-didaktisk design

Referat
UN godkendte handleplanerne 2021 for Fagdidaktik uden kommentarer.
Annike Martínez sender handleplanerne til godkendelse i Studienævnet.
2.2 Temadrøftelse: Opfølgning på handleplaner i det kommende studieår
UN besluttede på mødet den 7. maj, at man på junimødet ville drøfte og beslutte, hvordan UN følger op på handleplanerne i det kommende studieår, herunder forslag til kommende emnedrøftelser ud fra handleplanerne 2021.
Referat:
Helle Rørbech havde inden mødet læst på tværs af de fem handleplaner og pegede på
følgende tværgående emner, der med fordel kunne være emnedrøftelser i UN i det kommende studieår:
• Delpolitik 5 Relationen til arbejdsmarkedet, status på igangsatte initiativer og
drøftelse af hvilke forskellige samarbejdstyper afdelingen ønsker.
• Delpolitik 4 Udvikling af studiemiljø, herunder f.eks. synliggørelsen af hvordan
der arbejdes med studiegrupper, fastholdelse af didaktikkens dag og andet.

Side 2/10

AARHUS
UNIVERSITET

I forlængelse heraf drøftede UN:
• Hvordan får man lavet gode studiegrupper?
Side 3/10
• Kan ældre studerende/tutorerne bruges som mentorer?
• Hvad er der ressourcer til?
• Hvilke kriterier har henholdsvis studerende og undervisere for dannelse af studiegrupper? UN var her enige om at de enkelte uddannelser, har lov til at have forskellige kriterier.
• Skal vi skabe et fælles vokabular for de forskellige opfattelser og definitioner?
• Hvordan gøres rammerne enkle at gennemskue for såvel underviser som studerende,
så de ikke er et stressmoment?
UN drøftede afslutningsvis muligheden for at arbejde med gruppeaftaler i forbindelse
med dannelse af studiegrupper. Her faciliterer studievejledningen en drøftelse af forskellige ønsker i studiegruppen og der lægges en plan for, hvordan der kan tages højde
for disse forskelligheder, så studiegruppen kan fungerer i praksis.
Helle Rørbech opfordrede til sidst til, at uddannelseskoordinatorerne gennemlæser udkastene til studiegruppebeskrivelse og skærper dem ift. hvilken type studiegruppe der er
tale om hvornår.
2.3 Undervisningsplaner E21 (valgfag)
UN drøfter og godkender UV-planer for efteråret 2021 for valgfagene.
Der er mulighed for, men ikke forpligtelse til (i modsætning til kommenteringen af de
obligatoriske modul-planer på maj-mødet) at kommenterer på de fremsendte valgfagsundervisningsplaner. For valgfaget Læremidler og læringsrum, som udbydes for første
gang, vil kommentarer være særligt velkomne.
Bilag:
-

02.3.1 Udkast undervisningsplan E21 Embodied cognition

-

02.3.2 Udkast undervisningsplan E21 Virksomhedsprojekt

-

02.3.3 Udkast undervisningsplan E21 Læremidler og læringsrum

Referat:
UN drøftede kort undervisningsplanerne og havde som eneste bemærkning, at Blackboard skal ændres til Brightspace. Planerne blev godkendt.
2.4 Studiegrupper
Arbejde i studiegrupper er med til at styrke de studerendes faglige og sociale tilknytning
til medstuderende og uddannelsen. Studiegrupper øger det faglige udbytte, forbedrer
studiemiljøet, øger motivationen for studiet og mindsker frafald. Desværre peger semestermøderne (afholdes af VEST), jævnlige drøftelser i studienævn og uddannelsesnævn
samt evalueringen af studiestarten og tiden under COVID nedlukningen mv. på, at rammerne for uddannelsernes arbejde med studiegrupper ofte er uklare for de studerende
og dermed ofte skaber en støj og tvivl. De studerende giver udtryk for, at de savner informationer og retningslinjer omkring især principper for dannelse af grupper, opsplitning
af grupper samt muligheden (vinduer) for dannelsen af nye studiegrupper.
På den baggrund har studienævnet på møde d. 27. april 2021 besluttet,
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•
•
•

at hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de studerende om rammerne for studiegrupper på hvert semester.
UN forperson faciliterer en drøftelse om denne kommunikation i nævnet gerne Side 4/10
med involvering af afdelingens undervisere.
At UN på studienævnsmødet i september kort præsentere deres minimumsmodel og hvordan den er kommunikeret

Studienævnet anbefaler i øvrigt at uddannelsesnævnet drøfter hvordan specialekoordinator/ vejledere kan understøtte såvel egentlig specialegruppedannelse som studiegruppedannelsen i slutningen af 3.semester, så de specialestuderende i højere grad motiveres
til at indgå i specialefællesskaber.
Uddannelsesnævnet drøftede på maj mødet processen for at få indholdsudfyldt og kommunikeret skabelonen frem mod studiestart 2021 og var enige om at det er vigtigt at
sikre gennemsigtighed og tydeliggøre over for de studerende, hvordan der arbejdes med
dannelse af studiegrupper på den enkelte uddannelse i løbet af hele uddannelsen og ikke
kun på 1. semester.
Nævnet var enige om de enkelte uddannelseskoordinatorer udarbejder et udkast til minimumskommunikation (tekst eller skema), som behandles som et beslutningspunkt på
mødet i juni.
På mødet præsenteres UN for udkastene til minimumskommunikation. UN drøfter udkastene og beslutter om de kan godkendes. Derudover drøfter UN og træffer beslutninger ift. den videre proces.
I forhold til den videre proces anbefaler studienævnet:
• at uddannelsesnævnsforpersonen er ansvarlig for, at minimumsskabelonen er
udarbejdet ved studiestart 2021. Uddannelsesnævnsforpersonen skal inddrage
uddannelsesnævn, afdelingsleder og eventuelt modulkoordinatorer i arbejdet.
• at dokumentet lægges på Brightspace, så de studerende kan finde det
• at uddannelsesnævn beslutter, hvem der skal præsentere de nye studerende for
dokumentet i studiestarten (ex. afdelingsleder, UN studenterrepræsentant, tutorer, modulkoordinatorer).
• At uddannelsesnævn beslutter en proces for at dokumentet kan forblive dynamisk og tilpasse sig ny praksis.
• At uddannelsesnævn vurderer behov for/proces for hvordan der kan genereres
en liste med aktuelle studiegrupper, så undervisere også kan orientere sig heri.
UN-forpersonen foreslår følgende videre proces: SN’s udmelding læses som en fordring
om eksplicitering af tilgangen til studiegruppedannelse på hver uddannelse. Denne fordring, som UN-forpersonen er forpligtet til at sørge for der bliver fulgt op på, imødekommes ved, at hver uddannelseskoordinator beslutter og meddeler, om ekspliciteringen foregår ved
a) at der med afsæt i SN’s forslag udarbejdes og hvert nyt studieår offentliggøres et notat, som beskriver den valgte tilgang til studiegrupperdannelse på
uddannelsen, eller
b) at alle undervisningsplaner på uddannelsen eksplicit adresserer tilgangen til
studiegruppedannelse på det pågældende modul, gerne baseret på en samlet
drøftelse i fagmiljøet.
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Bilag:
-

02.4.1 Dansk, udkast, beskrivelse af rammer for studiegrupper

-

02.4.2 Materiel kultur, udkast, beskrivelse af rammer for studiegrupper

-

02.4.3 Musikpædagogik, udkast, beskrivelse af rammer for studiegrupper

-

02.4.4 Matematik, udkast, beskrivelse af rammer for studiegrupper

Referat
IT-DD oplyste, at underviserne vil arbejde på et udkast inden semesterstart.
Uddannelsesnævnet drøftede herefter udkastene til beskrivelse af rammer for studiegruppedannelse på fagdidaktik. De studerende efterspurgte mere konkretisering i udkastene. UN var enige om at det er vigtigt at rammerne beskrives tydeligt ift. alle semestre
og alle fag. UN understregede at der skal være plads til forskellighed og at det er op til
den enkelte uddannelse om man skriver rammerne ind i de enkelte undervisningsplaner
eller om man udarbejder et samlet dokument, der uploades på Brightspace.
Uddannelseskoordinatorerne genbesøger de udarbejdede udkast efter UN´s drøftelse,
konkretiserer hvor der er behov og inddrager de respektive modulansvarlige.
Inden studiestart meddeler hver uddannelseskoordinator Tomas Højgaard, om ekspliciteringen foregår ved:
a) at der med afsæt i SN’s forslag udarbejdes og hvert nyt studieår offentliggøres et notat, som beskriver den valgte tilgang til studiegrupperdannelse på uddannelsen, eller
b) at alle undervisningsplaner på uddannelsen eksplicit adresserer tilgangen til studiegruppedannelse på det pågældende modul, gerne baseret på en samlet drøftelse i
fagmiljøet.
2.5 Semestermøder E21
I forbindelse med planlægningen af efterårets semestermøder, ønsker VEST at få inputs
til indholdet på møderne, så der sikres et relevant udbytte for både studerende og UN.
VEST foreslår at der er to repræsentanter fra UN, f.eks. én VIP og én studerende, som
sparrer med dem ift. semestermøder – og som dermed er med til at binde møderne sammen med nævnet. Nævnet drøfter forslaget og beslutter den videre proces.
Referat
Uddannelsesnævnet støttede op om forslaget og indstillede at der holdes et møde for
hver studieretning. Fagmodulkoordinatorerne på 1. semester og de enkelte studenterrepræsentanter i UN sparrer med VEST ift. semestermøderne på første semester.
2.6 1. semester undervisningsplaner på studiestartssiden
UN drøfter om 1. semester undervisningsplanerne skal på studiestartssiden sammen
med studiestartspjecen.
Referat
Alle var enige i, at det er en god idé at 1. semester undervisningsplanerne kommer på
studiestartssiden sammen med studiestartspjecen
Modulkoordinatorerne har fået instrukser vedrørende upload af undervisningsplanerne
på Brightspace af Natasja Kappel Pedersen. Deadline er inden man går på sommerferie.
Natasja sikrer at 1. semesters planerne også kommer på studiestartssiden.
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2.7 Godkendelse af programmer for studiestart
UN godkender programmerne for studiestart 2021.
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Bilag:
-

02.7.1 Program for studiestart 2021 dansk Emdrup
02.7.2 Program for studiestart 2021 dansk Aarhus
02.7.3 Program for studiestart 2021 Matematik
02.7.4 Program for studiestart 2021 Materiel kultur
02.7.5 Program for studiestart 2021 Musikpædagogik
02.7.6 Program for studiestart 2021 IT-didaktisk design

Referat
UN var enige om at indholdsmæssigt ser det fint ud.
Cheftutorerne er ansvarlige for at indsende det endelige program til uddannelseskonsulent Louise Weinreich og afklarer om programmet skal i en bestemt skabelon.
Det skal desuden afklares, hvem der står for velkomsten i Emdrup. I nogle planer står
der institutleder Claus Holm i andre dekanen Johnny Laursen.
UN godkendte udkastene for programmer for studiestart 2021.
3. Drøftelsespunkter (10:30-10:40)
3.1 Censorårsrapporter
UN drøfter på sidste UN-møde de indkomne årsberetninger fra censorformandskaberne.
Årsberetning 2020 fra censorformandskabet i dansk var ikke modtaget på dette tidspunkt, det er den nu.
Studerende og VIP forholder sig til egen uddannelses årsberetning og har mulighed for
at kommentere på konkrete forhold.
Bilag:
- 03.1 Årsberetning 2020 fra censorformandskabet for dansk
Referat
Uddannelsesnævnet drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet og
var enige om at tage den til efterretning, da den ikke giver anledning til bemærkninger.
3.2 Status på trivsel
Uddannelsesnævnet har besluttet at have trivsel som et fast punkt på UN-møderne i foråret. På mødet giver VIP, studerende og studievejledningen status på trivsel på de fagdidaktiske uddannelser.
Referat
Eksamen fylder. Placeringen af eksamener på 2. semester er fra de studerendes perspektiv uhensigtsmæssig da de overlapper hinanden. Opfordring om at der er kortere frist
mellem aflevering af synopsis og eksamination. Underviserne er enige. Helle Rørbech
går videre med opfordringen til UVAEKA.
De studerende på dansk i Aarhus efterspørger mere ens forhold på PFU og AD. Emdrup
starter en uge før og Aarhus venter på at undervisningen bliver uploaded. Emdrup har
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dermed en uge mere luft ift. eksamen på PFU end Aarhus holdet. Helle Rørbech drøfter
problematikken med den nye modulkoordinator ift. hurtigere upload og med UVAEKA.
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4. Meddelelser/Nyt fra (10:40-10:50)
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder inkl. coronasituationen
4.1.1 Nedsættelse af pædagogisk udviklingsarbejdsgruppe på DPU
Institutledelsen indgår i arbejdsgruppen og der udpeges en medarbejder fra hver afdeling. Drøftelse af hvordan man kan løfte universitetspædagogikken på DPU.
4.1.2 Studieordningsændring - produktspeciale
Arbejdet med at ændre prøvebeskrivelsen af produktspeciale er gået i gang og at der arbejdes videre med de konkrete formuleringer. Helle Rørbech indkalder uddannelseskoordinatorerne til et kort møde, hvor mulige formuleringer drøftes. Lisbeth Haastrup og
Rikke Toft Nørgaard har formuleret tekst til inspiration og Annike Martínez har udarbejdet de skabeloner de enkelte uddannelser, skal anvende i forbindelse med arbejdet.
Processen som den ser ud, hvis ændringerne skal kunne træder i kraft pr. 1. september
2022:
Maj-medio august 2021: Fagmiljøet udarbejder forslag til ændret prøvebeskrivelse af
Skriftligt speciale med produkt/Produktspeciale for alle fem uddannelser. Ansvarlig:
Afdelingsleder og uddannelseskoordinatorerne
August 2021: De udfyldte skabeloner med forslag til ændret prøvebeskrivelse sendes til
Annike for feedback og sparring. Deadline senest den 23. august. Ansvarlig: Afdelingsleder og uddannelseskoordinatorerne
17. september 2021: De ”endelige” skabeloner præsenteres for UN, der godkender og
indstiller ændringerne til godkendelse i SN. Bilagene sendes til Annike senest den 8.
september 2021. Ansvarlig: Afdelingsleder og uddannelseskoordinatorerne
17. september – 6. oktober 2021: Eventuelt tilbageløb til relevante VIP, hvis UN har
kommentarer til de ønskede studieordningsændringer. Ansvarlig: Afdelingsleder og uddannelseskoordinatorerne
15. oktober 2021: Eventuel 2. behandling af prøvebeskrivelserne i UN, hvis der er
mange kommentarer på UN-mødet den 17. september. Bilagene sendes til Annike senest den 6. oktober 2021. Ansvarlig: Afdelingsleder og uddannelseskoordinatorerne
25. november 2021: SN første behandler studieordningsændringer på baggrund af
indstilling fra UN og indstiller ændringerne til godkendelse i dekanatet. Ansvarlig: Annike.
6. december 2021: Eventuelt tilbageløb til fagmiljø og UN, hvis SN har kommentarer
til de ønskede studieordningsændringer. Ansvarlig: Annike i samarbejde afdelingsleder
og uddannelseskoordinatorerne
17. december 2021: SN anden behandler studieordningsændringer på baggrund af
indstilling fra UN og indstiller ændringerne til godkendelse i dekanatet. Hvis SN godkender prøvebeskrivelserne den 25. november, skal de ikke behandle dem igen i december. Ansvarlig: Annike.
Januar 2022: Dekanatet behandler de ønskede studieordningsændringer. Ansvarlig:
Annike.
Februar-mart 2022: Tastning i de forskellige systemer, mulighed for korrekturlæsning og orientering til fagmiljøet/UN. Ansvarlig: Annike.
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4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter
4.2.1 Studienævn
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På mødet den 28. maj 2021, drøftede Studienævnet blandt andet:
• Revision af spørgeskema til specialeevaluering
• Reboarding af de studerende – SN opfordrer UN til at være opmærksomme på at der
kan søges midler fra Trivsels- og aktivitetspuljen til eksisterende studerendes tilbagevenden til AU
Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her
4.3 Meddelelser fra øvrige medlemmer af UN
Frederik Pio efterspurgte i hvilket omfang VIP og 1. og 3. semester studerende klædes på
til det nye Brightspace. Helle Rørbech oplyste at VIP får tilbudt 2 timers kursus i
Brightspace og Birte Aagesen (CED) kommer desuden på næste afdelingsmøde og præsenterer det nye LMS. De studerende tilbydes ligeledes kurser i Brightspace.
Freja Fangel Sivebæk takkede af for denne gang og oplyste at Emma Boie Østergaard Mikkelsen fra dansk i Aarhus er den nye næstforperson.
Lars Emmerik Damgaard Knudsen opfordrede til, at afdelingen i endnu højere grad gør de
studerende opmærksom på de muligheder, der ligger i 4+4 ph.d. programmet. Der er
gode bevillingsmuligheder. Man skal dog være opmærksom på, at man kun må have
mellem 60-90 ECTS point for at søge. Læs mere på https://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere
Morten Jacobsen orienterede om følgende:
• Planlægning af næste semester er godt i gang – vi skal tilbage til omfattende lokalebooking efter et liv i skærmens lys.
• Vi har fået ny kollega i DPU-VEST-teamet: Simon, som er ansat i Aarhus.
• Vi drøfter i øjeblikket, hvordan online-erfaringerne kan optimere vores tilbud til de
studerende:
o Hvilke arrangementer kan med fordel køres online?
o Er der arrangementer, som med fordel skal/kan køre i begge formater?
o Andre formater: podcast, korte videoer etc.?
o Vejledning på Zoom, skal det evt. fortsætte?
• Studiegruppeworkshops:
o Dansk:
 Aarhus: Torsdag d. 9. september kl. 8.00-10.00
 Emdrup: Onsdag d. 15. september kl. 14.00-16.00
o Materiel kultur
 Onsdag d. 15. september kl. 14.00-16.00
o Musikpædagogik
 Fredag d. 17. september kl. 13.15-15.15
o Matematik
 Fredag d. 24. september kl. 10.00-12.00
4.5 Meddelelser / nyt fra Administrationen
4.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier
Nyhedsbrev fra Arts studier
Juni nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder information om:
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•

Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, studerende
og ansatte
• De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges af
alle Arts-dimittender 2021
• Kandidatansøgninger- og optag
• Karrierearrangementer for dimittender
Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.
Bilag:
- 04.5.1 Juni 2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA_ENG
5. Forslag til kommende møder (10:50-10:55)
Forslag til punkter til UN-møde den 13. august kl. 13-15
• Temadrøftelse: Form og rammer for behandling af undervisningsplaner (drøftelse)
• Valg på AU (beslutning)
• Undervisningsevaluering F2021 (drøftelse)
• Summer University udbud 2022 (drøftelse) (eventuelt)
• Status på studiestart (drøftelse)
• Status på trivsel (drøftelse – beslutning ift. om det fortsat være et fast punkt)
• …
Forslag til punkter til UN-møde den 17. september kl. 8-10
• Studieordningsændringer – produktspeciale prøvebeskrivelse (beslutning)
• Undervisningsevaluering F2021 (drøftelse)
• Foreløbig evaluering af studiestart (drøftelse)
• Status på AD udviklingsproces (drøftelse)
• Status på valgprocessen for VIP og studerende til SN og UN (drøftelse)
• …
Forslag til punkter til UN-møde den 15. oktober kl. 8-10
• Eventuel forhåndsgodkendelse af Summer University udbud 2022 (beslutning)
• Eventuel 2. behandling af studieordningsændringer – produktspeciale prøvebeskrivelser (beslutning)
• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse)
• Evaluering af studiestart (drøftelse)
• Status på valgprocessen for VIP og studerende til SN og UN (drøftelse)
• …
Forslag til punkter til UN-møde den 8. november kl. 12-17
• Undervisningsplaner F22 (beslutning)
• Mødeplan for F22 (beslutning)
• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse)
• Opsamling på semestermøder (drøftelse)
• Eksamensplan sommer 2022 (drøftelse)
• Status på valgprocessen for VIP og studerende til SN og UN (drøftelse)
• …
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Forslag til punkter til UN-møde den 6. december kl. 13.30-15.30
• Status på valgprocessen for VIP og studerende til SN og UN (drøftelse)
• …
Forslag til ikke dagsordensatte UN-møder
• Temadrøftelse Delpolitik 5 Relationen til arbejdsmarkedet, status på igangsatte initiativer og drøftelse af hvilke forskellige samarbejdstyper afdelingen ønsker.
• Temadrøftelse Delpolitik 4 Udvikling af studiemiljø, herunder f.eks. synliggørelsen af
hvordan der arbejdes med studiegrupper, fastholdelse af didaktikkens dag og andet.
• Temadrøftelse på januar møde: Studietrivsel (nye og gamle studerende er tilstede).
• Temadrøftelse på februar møde: Udvikling af Almen didaktik.
• Rammer for studiegruppedannelse på de didaktiske uddannelser (revision af rammer beskrevet på UN-møde juni 2021)
• Opfølgning på handleplaner
• Drøftelse af spørgsmål til midtvejsevaluering – til gensidig inspiration (drøftelse)
• Forsøg med ombytning af rækkefølge på kvalitativ og kvantitativ undervisningsevaluering (evaluering af forsøget til SN)
6. Evt. (10:55-11:00)
Ingen bemærkninger.
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