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Mødedato: 14. november 2022 kl. 12.00-16.00 
Mødested: Fysisk fremmøde: Emdrup D120; Aarhus 1483-556 (Inspiratorium). 
Online Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261    
Mødeemne: Uddannelsesnævn for de didaktiske kandidatuddannelser 
 
Deltagere 
Undervisere: Lars E. D. Knudsen (medlem, materiel kultur), Mikkel Stovgaard (ob-
servatør, UN-forperson, didaktik dansk), Frederik Pio (observatør, musik – deltog un-
der pkt. 2.1), Francesco Caviglia (observatør, IT-DD) 
Studerende: Lærke Christensen (næstforperson, medlem, dansk Aarhus), Rune Rask 
(suppleant, dansk Emdrup), Victoria Percy-Smith (suppleant, materiel kultur), Niels 
Kristian Beck (suppleant, IT-DD), Camilla Tychsen (medlem, dansk Emdrup),  
Observatører: Helle Rørbech (afdelingsleder, dansk), Clara Corell (afdelingsadmini-
strator), Morten Jacobsen (VEST), Annike Martínez (Arts Studier, referent)  
Gæster: Kristine Kabel, Lisa Rosén og Lisbeth Haastrup deltager under punkt 2.1 
Afbud: Jeanette Kusk (SN-repræsentant, medlem, dansk Aarhus), Amalie Kriegel 
(medlem, matematik), Morten Blomhøj (observatør, matematik), Stine Refsgaard 
(suppleant, IT-DD), Julie Weltzer-Østerberg (medlem, musik), Jesper Lock Rosenfeldt 
Isen (observatør, matematik), Camilla Larsen (medlem, materiel kultur) 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05) 

2. Beslutningspunkter (12.05-14.45) 
2.1 Undervisningsplaner F23 (12.05-13.25) 
2.2 UN-spørgsmål til undervisningsevaluering 2023 (13.35-14.25) 
2.3 Kriterier for valgfagsudbud efterår 2023 (14.25-14.40) 
2.4 Mødeplan UN-møder 2023 (14.40-14.45) 

3. Diskussionspunkter (14.45-15.15) 
3.1 Afdelingens årlig status handleplaner med fokus på rekruttering 
(14.45-15.05) 
3.2 Åbent Hus 2023 (15.05-15.15) 

4. Meddelelser/Nyt fra (15.15-15.30) 
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder 
4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-
repræsentanter 
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 (15.30-15.35) 

6. Evt. (15.35-15.40) 
 
 
 
 
 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Beslutningspunkter (12.05-14.45)  
2.1 Undervisningsplaner F23 (12.05-13.25) 
UN drøfter og godkender UV-planer for foråret 2023.  
Alle læser planer efter nedenstående fordeling og sender inden mødet kommenta-
rer af såvel indholds- som korrekturmæssig karakter til den modulansvarlige og til di-
daktik@edu.au.dk. vha. de medsendte kommentarark til hhv. første- og andenlæse-
ren af hver undervisningsplan. 

Udd. Modul Modulansvarlig 1. læser 2. læser Tid Lokale 
Dansk Sprog og kommunikation Kristine Kabel IT-DD-VIP Dansk-stud. 12.10-12.25 D120 og 1483-556, 

https://aarhusuniver-
sity.zoom.us/j/661140
52261 

MK MK i tid og rum Lisa Rosén Mat-VIP MK-stud. 12.25-12.40 

Mat. Mat. Didaktik Uffe T. Jankvist – 
deltager ikke i mødet 

Musik-VIP Mat-stud. 12.10-12.25 D118  
https://aarhusuniver-
sity.zoom.us/j/615992
38706  

Musik Musikpæd., menneske og 
samf. 

Frederik Pio MK-VIP Musik-stud. 12.25-12.40 

Dansk Speciale Helle Rørbech Musik-VIP Dansk-stud.  
 
12.45-13.05 

D120 og 1483-556, 
https://aarhusuniver-
sity.zoom.us/j/661140
52261 

MK Speciale Lars E. D. Knudsen IT-DD-VIP MK-stud. 
Mat. Speciale Uffe T. Jankvist Dansk-VIP Mat-stud. 
Musik Speciale Frederik Pio MK-VIP Musik-stud. 
     
Fælles PFU Lars E. D. Knudsen IT-DD-VIP Dansk-stud. 13.05-13.25 D120 og 1483-556, 

https://aarhusuniver-
sity.zoom.us/j/661140
52261 

Behandlingen af følgende fag udgår pga. ændring i bemandingssituationen og UV-planerne derfor endnu ikke er klar 
IT-DD Design: Teori, met. og praksis Rikke T. Nørgaard Dansk-VIP IT-DD-stud.   
IT-DD Fors.metoder og fors.design 

 
Francesco Caviglia Dansk-VIP IT-DD-stud.   

IT-DD Speciale Christian Dalsgaard Mat-VIP IT-DD-stud.   

 
Forslag til beslutning: 
Med afsæt i dagens gruppevise drøftelser beslutter UN, om der er nogle undervis-
ningsplaner som på det foreliggende grundlag ikke kan godkendes, og som derfor efter 
gennemarbejdning i forlængelse af dagens sparring skal genfremsendes til godken-
delse hos den UN-VIP, som var førstelæser af dagens udkast til undervisningsplan. 
 
Bilag: 

- OBS! Bilag 02.1.1 til 02.1.9 er samlet i en fælles PDF 
- 02.1.1 Udkast undervisningsplan F23 Sprog og kommunikation København og 

Aarhus 
- 02.1.2 Udkast undervisningsplan F23 Matematikkens didaktik 
- 02.1.3 Udkast undervisningsplan F23 Musikpædagogik, menneske og sam-

fund 
- 02.1.4 Udkast undervisningsplan F23 Materiel kultur i tid og rum 
- 02.1.5 Udkast undervisningsplan F23 Specialeseminar dansk 
- 02.1.6 Udkast undervisningsplan F23 Specialeseminar MK 

mailto:didaktik@edu.au.dk
mailto:didaktik@edu.au.dk
mailto:kabel@edu.au.dk
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
mailto:lisa@edu.au.dk
mailto:utj@edu.au.dk
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61599238706
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61599238706
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61599238706
mailto:frpi@edu.au.dk
mailto:hero@edu.au.dk
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
mailto:lada@edu.au.dk
mailto:utj@edu.au.dk
mailto:frpi@edu.au.dk
mailto:lada@edu.au.dk
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66114052261
mailto:rtoft@edu.au.dk
mailto:caviglia@edu.au.dk
mailto:cdalsgaard@edu.au.dk
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- 02.1.7 Udkast undervisningsplan F23 Specialeseminar Mat.  
- 02.1.8 Udkast undervisningsplan F23 Specialeseminar Musik 
- 02.1.9 Udkast undervisningsplan F23 PFU København og Aarhus 
- 02.1.10 UN-didaktik-undervisningsplaner-indholdskrav 
- 02.1.11 Tilbagemeldingsskema førstelæser 
- 02.1.12 Tilbagemeldingsskema andenlæser 

 
Referat: 
UN drøftede undervisningsplanerne efter ovenstående fordeling.  
Med afsæt i de gruppevise og den samlede drøftelse, besluttede UN at godkende un-
dervisningsplanerne for foråret 2023 for alle uddannelserne. 
Afdelingleder og studerende fra IT-DD modtager undervisningsplanerne senest medio 
december og giver skriftlig feedback til de respektive modulkoordinatorer. 
Francesco Caviglia foreslog at planerne får et mere ensartet layout/opsætning (f.eks. 
ens skrifttype, størrelse og samme linjeafstand). Her et eksempel på de vejledninger 
om typografi, som Francesco bruger ift. IT-DD-studerende. 
Afdelingsleder og Clara Corell laver et udkast til vejledende formaliakrav, der tilføjes 
bilag 02.1.10 – indholdskrav til undervisningsplaner.  
 
Beslutning: 
1. UN godkendte alle undervisningsplanerne. Clara Corell sender information ud til de 
modulansvarlige med næste skridt. 
2. Modulkoordinatorerne fra IT-DD sender undervisningsplanerne senest medio de-
cember til afdelingsleder og til de studerende fra IT-DD, som giver skriftlig feedback til 
de respektive modulkoordinatorer. 
3. Afdelingsleder og Clara Corell laver et udkast til formaliakrav, der tilføjes bilag 
02.1.10 – indholdskrav til undervisningsplaner. 
 
2.2 UN-spørgsmål til undervisningsevaluering 2023 (13.35-14.25)  
Uddannelsesnævnet har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på UN-
niveau – ud over det ene obligatoriske AU-spørgsmål og studienævnets obligatoriske 
spørgsmål. UN kan selv formulere spørgsmålene, der vil være med i alle undervis-
ningsevalueringerne på uddannelsen i 2023.  
 
Link til DPU´s evalueringspolitik  
UN skal være opmærksom på evt. krav som fremgår af instituttets evalueringspolitik. 
 
Obligatorisk AU-spørgsmål:  
1) ”Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som…”  
[Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte]  
 
Obligatoriske SN-spørgsmål (SN fastlagde spørgsmål d. 28. oktober 2022) 

• Modulets tilrettelæggelse har motiveret til aktiviteter i grupper   
• Min forståelse af emnerne blev styrket ved at diskutere og arbejde kursusma-

terialet igennem med min gruppe  
 
SN valgte ikke at fortsætte med følgende obligatoriske evalueringsspørgsmål: 

• Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere 
• Hvor meget energi vurderer du selv, at du har lagt i modulet? 

https://aarhusuniversitet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/au181755_uni_au_dk/Ee9iEIjF2htNoyLCqL8o5DEBrlYDcgfh3dOEtd1AKO7p3A?e=PHQfYT
https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_januar_2020.pdf
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UN har mulighed for at vælge nogle af de fravalgte spørgsmål for at sikre kontinuitet. 
 
UNs tidligere spørgsmål: 

1. Modulet har bidraget til en god indføring i det pågældende fagområde  
2. Der har generelt været en tydelig rød tråd i modulforløbet 
3. Der har i modulforløbet være en passende mulighed for samarbejde med mine 

medstuderende 
4. Organiseringen af undervisningen var hensigtsmæssig (balancen mellem fore-

læsninger, tavle, digitale virkemidler, holddiskussioner, gruppe- og studenter-
arbejde)  

5. Der er sammenhæng mellem det faglige indhold og modulets læringsmål som 
beskrevet i studieordningen 

6. Underviseren/underviserne formidlede stoffet og afviklede kurset på bedste 
vis. 

 
Historik fra UN-møde Fagdidaktik november 2021: 

1. Om uddannelsesnævnet ønsker/ikke ønsker fælles uddannelsesnævnsspørgs-
mål 
Beslutning: UN besluttede at fastholde de spørgsmål UN besluttede sig for i 
februar 2021.  

2. Om uddannelsesnævnet giver lov til/ikke giver lov til, at modulkoordinato-
rerne (underviser) kan indsætte yderligere spørgsmål.  
Beslutning: UN besluttede, at de modulansvarlige skal have lov til at ind-
sætte yderligere spørgsmål, hvis de ønsker det. 

3. Om uddannelsesnævnet giver lov til /ikke giver lov til at modulkoordinato-
rerne (underviser) kan indsætte åbne svarkategorier. 
Beslutning: UN besluttede at give modulkoordinatorerne lov til at indsætte 
åbne svarkategorier, hvis de ønsker det.  

4. Om uddannelsesnævnet vil sætte et maksimum på antallet af spørgsmål, der 
kan indgå i en modulevaluering, der er mindre end de 20, som evalueringssy-
stemet samlet tillader (2 AU spm +6 SNs spm= 8 i alt, hvilket giver mulighed 
for op til 12 UN og/eller underviser spørgsmål).  
Beslutning: UN besluttede ikke at sætte et maksimum på antallet af spørgs-
mål. 

 
Forslag til beslutning:  
UN beslutter, om der skal sættes obligatoriske UN-spørgsmål på evalueringen i 2023 
og evt. hvilke, herunder om nogle af de eksisterende spørgsmål skal omformuleres. 
 
Næste skridt. 
Afdelingsleder/UN-forperson sender rettelser eller nye spørgsmål til akjen-
sen@cas.au.dk senest den 1. december 2022.  
 
Bilag:  

- 02.2.1 UV-evaluering 1 Skabelon til rettelser – undervisningsevaluering 
- 02.2.2 UV-evaluering 2 Spørgsmål kursusevaluering Arts E22 – muligt at ud-

søge de spørgsmål, der bliver brugt i forvejen til evaluering af afdelingens uddannelser 
- 02.2.3 UV-evaluering 3 Kvalitetssikret spørgsmålsbank (2021) - indeholder 

spørgsmål, der er kvalitetssikret af CED, og som er tænkt som inspiration til undervi-
sere 

mailto:akjensen@cas.au.dk
mailto:akjensen@cas.au.dk
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- 02.2.4 Evalueringsguide Aalborg Universitet – til inspiration, ikke obligatorisk 

læsning 
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede punktet, herunder formålet med undervisningsevalue-
ringen og hvad man ønsker at bruge evalueringsspørgsmålene til. Beslutningerne 
fremgår herunder. 
 
Beslutning: 
1. Ift. at fastholde historikken og dermed følge udviklingen, ønsker UN at fastholde 
spørgsmålet som SN fremadrettet har valgt at udelade: Der er et godt fagligt samspil 
mellem studerende og undervisere. 
2. Det andet SN-spørgsmål der fremadrettet udelades ønskes også fastholdt, men med 
ændret ordlyd. Det oprindelige spørgsmål Hvor meget energi vurderer du selv, at du 
har lagt i modulet? ændres til noget a la ”Hvor mange timer vurderer du at du i gen-
nemsnit ugentligt har brugt på modulet?” Formuleringen finpudses af afdelingsleder, 
da der bør tilføjes en forklaring ift., hvilke slags aktiviteter, der kan indgå i besvarel-
sen. 
3. UN besluttede at fastholde de spørgsmål UN besluttede sig for i november 2021, 
men med enkelte ændringer:  

1. Modulet har bidraget til en god indføring i det pågældende fagområde - fast-
holdes 

2. Der har generelt været en tydelig rød tråd i modulforløbet - fastholdes 
3. Der har i modulforløbet være en passende mulighed for samarbejde med mine 

medstuderende - fastholdes 
4. Organiseringen af undervisningen var hensigtsmæssig (balancen mellem fore-

læsninger, tavle, digitale virkemidler, holddiskussioner, gruppe- og studenter-
arbejde) – spørgsmålet erstattes af 2 opdelte spørgsmål: 

a. Undervisningen var organiseret hensigtsmæssig i forhold til modulets 
indhold og formål 

b. Undervisningen var organiseret varieret i forhold til modulets indhold 
og formål? 

5. Der er sammenhæng mellem det faglige indhold og modulets læringsmål som 
beskrevet i studieordningen - fastholdes 

6. Underviseren/underviserne formidlede stoffet og afviklede kurset på bedste 
vis – udelades fremadrettet 

4. De modulansvarlige skal fortsat have lov til at indsætte yderligere spørgsmål, hvis 
de ønsker det. 
5. Modulkoordinatorerne skal fortsat have lov til at indsætte åbne svarkategorier, hvis 
de ønsker det. F.eks. Hvad oplevede du fungerede godt i modulet? Hvad oplevede du 
fungerede ikke så godt i modulet? 
6. Der sættes fortsat ikke et maksimum på antallet af spørgsmål, der kan indgå i en 
modulevaluering (systemet tillader max. 20 i alt). 
 
Næste skridt. 
Afdelingsleder sender rettelser og nye spørgsmål til akjensen@cas.au.dk senest den 1. 
december 2022.  
 
 

mailto:akjensen@cas.au.dk
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2.3 Kriterier for valgfagsudbud efterår 2023 (14.25-14.40) 
Uddannelsesnævnet fortsætter drøftelsen fra sidste UN-møde og fastsætter kriterier 
for det kommende valgfagsudbud til efteråret 2023.  
I 2023 kan afdelingen udbyde to valgfag på de fagdidaktiske uddannelser. Et valgfag 
udbydes fysisk i Emdrup og et valgfag udbydes online eller som hybridfag, hvilket 
blandt andet skal tilgodese studerende i Aarhus fra dansk didaktik. Fra 2024 kommer 
ITDD også med i valgfagsudbuddet og fra 2024 og fremover kan vi udbyde et valgfag 
fysisk i Emdrup og et online. 
De to valgfagsmodeller man kan byde ind på er således: Fysisk i Emdrup eller hy-
brid/online. 
 
Mulige kriterier 
Et kriterie for prioriteringen af valgfag er, at valgfaget er relevant for alle fagdidaktik-
studerende og gerne også for andre DPU-studerende. 
Herudover tilstræbes det, at de to valgfag adskiller sig tydeligt fra hinanden, herunder 
med hensyn til problemstilling/emne, metoder, teorier og valgfagenes didaktiske for-
mat. 
   
Fremgangsmåde for indsendelse og godkendelse af valgfag i UN 
UVAEKA sender valgfagsskabeloner til afdelingsleder primo/medio december. Afde-
lingsleder videreformidler til underviserne. I valgfagskabelonen beskrives fagets for-
mål og indhold. Det skal også fremgå om det er et fysisk fag med base i Emdrup eller et 
hybrid/online fag. 
Deadline for indsendelse til afdelingsleder vil være 1. februar så UN kan behandle for-
slagene på februar mødet. Hvorefter Studienævnet godkender det samlede valgfagsud-
bud på DPU på deres februarmøde. 
 
Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet beslutter kriterier for det kommende valgfagsudbud. 
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede det kommende valgfagsudbud, herunder muligheden for 
at lade forskellige undervisere undervise på samme valgfag for at understøtte forskel-
lige perspektiver. De studerende foreslog desuden at lade pædagogisk filosofi udbyde 
Embodied Cognition, da de har mange studerende på valgfaget i år. 
Virksomhedsprojektet er ikke en del af det valgfagsudbud de enkelte afdelinger kan 
melde ind, faget udbydes under alle omstændigheder. 
Uddannelsesnævnet godkendte de oplistede kriterier. 
 
Beslutning: 
1. Uddannelsesnævnet besluttede sig for følgende kriterier for prioriteringen af valg-
fag:  

a) Valgfaget er relevant for alle fagdidaktikstuderende og gerne også for andre 
DPU-studerende. 

b) Herudover tilstræbes det, at de to valgfag adskiller sig tydeligt fra hinanden, 
herunder med hensyn til problemstilling/emne, metoder, teorier og valgfage-
nes didaktiske format. 
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2. UVAEKA sender valgfagsskabeloner til afdelingsleder primo/medio december. Af-
delingsleder videreformidler til underviserne. I valgfagskabelonen beskrives fagets for-
mål og indhold. Det skal også fremgå om det er et fysisk fag med base i Emdrup eller et 
hybrid/online fag. 
Deadline for indsendelse til afdelingsleder vil være 1. februar så UN kan behandle for-
slagene på februar mødet. Hvorefter Studienævnet godkender det samlede valgfagsud-
bud på DPU på deres februarmøde. 
 
2.4 Mødeplan UN-møder 2023 (14.40-14.45) 
Studienævnet har på deres møde den 28. september fastlagt mødeplan for 2023. Ud-
dannelsesnævnet fastlægger mødeplan i forhold hertil.  
Møderne er som udgangspunkt placeret onsdag eller fredag kl. 9-11, så de så vidt mu-
ligt ikke kollidere med planlagt undervisning (aprilmødet 14-16). Der fastholdes to 
lange møder i maj (9-13) og november (12-16), hvor undervisningsplanerne behandles. 
Samtidig er der så vidt muligt taget hensyn til anbefalingen om at UN-møder placeres 
mindst 10 dage førend et studienævnsmøde af hensyn til evt. tilbagemelding til studie-
nævnet.  
 
Forslag til datoer er: 
Fredag den 13. januar kl. 9-11 
Onsdag den 8. februar kl. 9-11 
Onsdag den 8. marts kl. 9-11 
Onsdag den 12. april kl. 14-16 
Onsdag den 10. maj kl. 9-13 
Fredag den 9. juni kl. 9-11 
Fredag den 8. september kl. 9-11 
Fredag den 13. oktober kl. 9-11 
Mandag den 13. november kl. 12-16 
Fredag den 8. december kl. 9-11 
 
Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkender det fremsendte forslag til mødeplan. 
 
Bilag: 
- 02.4 Forslag mødeplan 2023, Fagdidaktik 
 
Beslutning: 

1. Uddannelsesnævnet godkendte ovenstående mødedatoer.  
2. Annike Martínez booker fysiske lokaler i Emdrup og Aarhus samt Zoom-lokale 

og sender outlook-indkaldelse til alle mødedeltagerne. 
3. Når de nye studerende træder til i januar, aftales set-up omkring formøder 

med de studerende. 
 
3. Diskussionspunkter (14.45-15.15) 
3.1 Afdelingens årlig status handleplaner med fokus på rekruttering (14.45-15.05) 
På baggrund af årlig status handleplanerne delpolitik 1 Den gode studiestart, drøfter 
UN, hvilke tiltag, der kan igangsættes ift. rekruttering. 
De studerende på didaktik dansk har gjort sig forskellige overvejelser som fremgår af 
bilag 03.1.2 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/den-gode-studiestart
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Bilag: 

- 03.1.1 Uns handleplaner 2022 
- 03.1.2 Øget søgning til didaktikuddannelserne 

 
Referat: 
UN kvitterede for de mange gode og konstruktive forslag, som de danske studerende 
havde beskrevet i bilag 03.1.2., og drøftede på den baggrund mulige tiltag ift. rekrutte-
ring.  
Afdelingsleder oplyste, at det især er matematik, musikpædagogik og dansk, der er 
hårdt ramt af faldende optagstal.  
Didaktik dansk vil se på, om man kan udvide optagelseskravene for at ramme flere po-
tentielle studerende.  
Praksis opfattes forskelligt af de didaktiske uddannelser og kan udfordres. Derudover 
kan man overveje om profil og praksis rammer bredt nok. 
Muligheden for at søge forhåndsgodkendelse er udfordret af at mange potentielle stu-
derende ikke er opmærksomme på de forskellige deadlines og får søgt for sent. Opfor-
dring om at gøre tydeligere opmærksom på disse deadlines i relevante fora.    
Afdelingsleder vil forhøre sig hos studieleder om der ekstraordinært kan bevilliges ti-
mer til, at en studentermedhjælper laver en særskilt rekrutteringsindsats. 
 
3.2 Åbent Hus 2023 (15.05-15.15) 
UN drøfter Åbent Hus for uddannelserne.  
I forbindelse med årets Åbent Hus er der brug for at finde studenterrepræsentanter for 
begge uddannelser.  
Studenterperspektivet er et vigtigt element i åbent-hus-arrangementet og det er derfor 
vigtig at kunne tilbyde de kommende ansøgere dette. 
Der afventes stadig en endelig udmelding om arrangementet bliver fysisk, online eller 
en kombination, men VETS vil gerne af hensyn til planlægning igangsætte rekrutterin-
gen af studerende allerede nu. 

 
Praktisk 
• Dato: Emdrup: 7. februar 2023 og Aarhus: 9. februar 2023 (begge dage i 

tidsrummet kl. 16-20). Såfremt arrangementet bliver online vil det blive afholdt 
den 7. feb.  

• Hvis muligt gerne 2-3 studerende pr. campus  
• Opgaven for de studerende består i deltagelse på en messestand, hvor man svarer 

på spørgsmål fra de besøgende - samt evt. i et kort fagligt oplæg i samarbejde med 
afdelingen  

• Arbejdet er ulønnet, men en god mulighed for at øve sig i formidling af sin faglig-
hed og samtidig deltage i en meningsfuld opgave. DPU giver aftensmad og udar-
bejder en udtalelse til alle deltagende studerende.  

 
Næste skridt: 
Studerende som gerne vil hjælpe til, kan skrive til aabenthus@dpu.dk. Efterfølgende 
vil de blive kontakt med nærmere info. Deadline for tilmelding er hurtigst muligt og 
senest 22. november. 
 
Referat: 

mailto:aabenthus@dpu.dk
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Åbent hus afholdes udelukkende online den 7. februar.  
Der skal findes såvel VIP som studerende fra begge campi og alle uddannelser til at 
deltage i onlinedelen. Opfordring om at de studerende i UN melder sig og/eller hjæl-
per med at finde andre interesserede. 
De studerende gjorde opmærksom på at matematik og musikpædagogik ikke var re-
præsenteret under dette punkt og at det også er nødvendigt med repræsentanter fra de 
to uddannelser. 
Studerende som gerne vil hjælpe til, kan skrive til aabenthus@dpu.dk. Efterfølgende 
vil de blive kontakt med nærmere info. Deadline for tilmelding er hurtigst muligt og 
senest 22. november. 

 
4. Meddelelser/Nyt fra (15.15-15.30) 
4.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder 
4.1.1 Intern censur bortfalder på interne skriftlige prøver med virkning fra som-

mereksamen 2023 
Ændringen gælder både graduerede og ikke-graduerede interne prøver. Det er afde-
lingsledernes opgave (sammen med studielederen) at sikre kvaliteten af bedømmel-
serne: 
1) at sørge for, at de enkelte modulteams afstemmer bedømmelsespraksis ud fra stu-
dieordningens 
2) at sørge for, at nye bedømmere (herunder ph.d.-studerende) er komfortable i rollen 
3) at sikre muligheden for sparring eller en ekstra bedømmelse fra en kollega, hvis be-
dømmeren er i tvivl. 
Bilag: 

- 04.1.1 Besparelser på intern censur DPU 
 
4.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
4.2.1 Fra studienævnet 
På mødet den 28. oktober 2022, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Brug af undervisningsevalueringen til at kvalitetssikre undervisningen frem-
adrettet, herunder om SN skal have spørgsmål til undervisningsevalueringen  

• Specialeevaluering 
• Revision af skabelonbeskrivelse for Virksomhedsprojekt 
• Kvalitetssikring af intern bedømmelse 
• Indstilling til National Undervisningspris 2023  
• De studerendes engagement 
• Evaluering af mødestedet  
• Valg  

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
4.3 Meddelelser fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
4.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Morten Jacobsen orienterede om følgende: 
1. Vi har afholdt ’Introduktion til din specialeproces’ i både Emdrup og Aarhus. Der 

er afholdt små opsamlingsheats online for studerende der er i udlandet eller på 
barsel etc. Dette kun angående formaliaoplægget. Dette er også sket på ITDD. Eva-
lueringerne ser fine ud. 

mailto:aabenthus@dpu.dk
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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2. Vi indkalder pt. til halvårlige forsinkelsessamtaler for de studerende vi har regi-
streret som værende 30 ECTS bagud (og plus) i deres studieprogram. 
Historisk oversigt over indkaldelser til halvårlige forsinkelsessamtaler: 

 

 
4.5 Meddelelser / nyt fra Administrationen 
4.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  
November nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  

• Indmelding af opfyldte forudsætningskrav til vintereksamen 
• Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort  
• Publicering af studiediagrammer 
• Summer University 2023 
• Tid til første job – ny Power BI rapport 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
Bilag: 

- 04.5.1 November 2022 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
5. Forslag til kommende møder (15.30-15.35) 
Forslag til punkter til UN-møde 9. december 2022 
Årshjulspunkter: 

• Evt. genbehandling af studieordninger /studieordningsændringer (beslutning) 
Forslag til punkter: 

• … 
 
Forslag til punkter til UN-møde januar 2023 
Årshjulspunkter: 

• Velkommen og farvel til studenterrepræsentanter 
• Evt. godkendelse af fagbeskrivelser til valgfag E23 (beslutning) 
• Undervisningsevaluering E22 (drøftelse) 
• Konstituering af UN (konstituering) 

Forslag til punkter: 
• … 

 
Forslag til temadrøftelser 

• Temadrøftelse: Hvordan kan specialeskrivning i grupper understøttes  
• Temadrøftelse: Forelæsningsdidaktik 
• Temadrøftelse: Evalueringsformatet, herunder: 

Semester  E22 F22 E21 F21 E20 F20 E19 F19 E18 F18 E17 F17  
Uddannelse              Gennemsnit 

               
Didaktik Dansk  6 3 3 8 14 13 13 11 15 13 9 8 10 

Didaktik Mat.kult.  3 3 5 5 6 4 5 8 11 6 10 17 7 

Didaktik Mat.  3 4 6 5 4 3 3 5 8 6 8 7 5 

Didaktik Musikpæd.  4 0 2 2 2 3 3 3 1 1 3 10 3 

ITDD  3 6 7 6 6        6 

               
I alt  19 16 23 26 32 23 24 27 35 26 30 42 27 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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o spørgsmål til midtvejsevaluering – til gensidig inspiration  
o forsøg med ombytning af rækkefølge på kvalitativ og kvantitativ un-

dervisningsevaluering (erfaringsdeling og evaluering af forsøget til 
SN) 

• Temadrøftelse: Studentertrivsel (januar 2023) 
Andre huske-punkter  

• Danmarks Studieundersøgelse, Dimittend 1-2 års 
• Danmark Studiemiljøundersøgelse 2021 (SMU) 
• Rammer for studiegruppedannelse på fagdidaktik (maj/juni 2023) 
• Evaluering af specialeforløb (SN-møde 28. marts 2022, drøftes efter somme-

ren 2023) 
UN er enige om at følgende gør sig gældende for temadrøftelser (UN-møde november 
2021): Rammerne bør være faste og der bør være en tydelig vinkling. Det er vigtigt 
at såvel undervisere som studerende kan se sig ind i drøftelserne. 
 
6. Evt. (15.35-15.40) 
Ingen bemærkninger. 
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