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1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Punkterne 7 og 8 indgår i forberedelse af afdelingsmøde fredag 18 marts.

Uddannelsessøjlen
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: 87151831
E-mail: albert@dpu.dk
www.dpu.dk
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2) Meddelelser
Nyt om undervisningsplanlægning
Ansvar for at ønske ændringer er overgået fra modulkoordinatorerne til uddannelseskoordinatorerne og afdelingslederen i fællesskab. Der bliver færre
timer til modulkoordination og derfor skal dele af ansvaret bortfalde.
Skemaerne forventes offentliggjort på Timeplaner senest 1. maj.

3) Nyt fra studievejledningen
Årgangsmøder for Dansk afholdes umiddelbart efter Påske. Årgangsmødet i
Aarhus arrangeres af studievejledningen i Aarhus. Det er uvist hvornår de ligger for de øvrige didaktikuddannelser.

4) Fremtidige projekter: Projektmidler til støtte for fællesmodulernes fortsatte udvikling
Der er udmeldt en pulje nu fra dekanatet, men DPU har besluttet at det ikke
må tage VIP timer. P.t. projektønske om tilskud til personlig telefonisk kontakt til studerende, der måtte være kommet bagud p.g.a. dumpet eksamen.
Der kan søges om instruktortimer eller studentermedhjælpere.
Debat og ideer om forskellige muligheder for ansøgninger. Aftalt at Lisbeth
skriver udkast til ansøgning vedrørende Almen Didaktik.
Ønske om arrangementer i form af didaktik-dag med deltagelse og oplæg af
studerende på tværs af didaktikuddannelserne. Det har tidligere været en succes med deltagelse af mange studerende og placeret ultimo september.

5) Status på orienteringsmøde og kommende optag
Orienteringsmøderne er gået godt med stort fremmøde og forventet pænt ansøgningstal igen i år. Efter 1. april besluttes om ansøgningsfristen skal forlænges. Vi kalkulerer med samme optagelsestal som sidste år.

6) Studiestartsstatus
Mette, Lena og Jonas deltager som cheftutorer. Vi mangler fortsat en cheftutor for Musik og Dansk i Emdrup. Intro finder sted i uge 34.

7) Uddannelsesreform, beregningsmodeller for undervisning og
andre konsekvenser
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Udgangspunktet er at der skal spares grundet overforbrug af arbejdstimer til
undervisning og eksamen. Vi skal dog fortsat leve op til kravet om 14 x 8 timer. Besparelserne indfases fra efteråret 2016 og der skal findes besparelser
på individuel vejledning, eksamen og koordination.
Fra sommeren 2017 skal indføres besparelser, som fordrer studieordningsændringer. Uddannelsesnævnet skal forvente at fristen for ændringer er i december 2016.
Den nye model er i princippet uafhængig af antal studerende, da den forudsætter at de store uddannelser ikke favoriseres. Opgørelsen tager udgangspunkt i efterårssemesteret, dog tillagt speciale. Umiddelbart favoriseres
fagmodulerne på bekostning af fællesmodulerne og Pædagogisk Forskning og
Udviklingsarbejde / PFU rammes særlig hårdt.
Debat om mulige tiltag, herunder tilstedeværelsestimer, streaming, antal
hold, fælles vejledning, instruktorer og dobbeltundervisere. Bemærkningerne
videregives til afdelingsmødet.

8) Ny modus for behandling af undervisningsplaner efter beslutning i studienævnet
Sammenhæng med besparelserne. Vi kan ikke indkalde undervisningsplanerne når vi ikke kender rammerne og derfor har modulkoordinatorerne på Almen Didaktik og valgmoduler ikke mulighed for at udarbejde planerne.
Dog kan fagmodulerne muligvis indkaldes med bemærkning om at individuel
vejledning afskaffes.
Udbuddet offentliggøres 1. april efter høring pr. mail i Studienævnet. Det forventes at der sættes højere deltagerantal som forudsætning for at afvikle undervisningen. Anna forventer, at vi vælger en samlæst ordning på Æstetik &
Læring, men undervisning på skift i både Emdrup og Aarhus.
AU Summer School har ansøgningsfrist 15. marts og kan derfor ikke vælges
efter sammenligning med DPU’s udbud. Anna bringer det videre til Studienævnet.
Anna, uvist om vi kan behandle undervisningsplanerne tids nok til at kunne
behandle dem som planlagt i maj. Studienævnet er indforstået med at undervisningsplanerne først er klar senere. Behandlingen flyttes til juni mødet og
mødet 23. maj halveres til kl. 10.00 – 12.30
Mødet 20. juni udvides til heldagsmøde 10 – 15 og flyttes til tirsdag 21. juni.
Frist mandag 6. juni for indlevering til Henrik.
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9) Uddannelsesnævnets holdning til afskaffelse af kompendier,
vejledning mv.
Studienævnet har godkendt at de trykte kompendier kan afskaffes, som en
mulighed.
Det ønskes ikke på didaktikuddannelserne, da de studerende ikke skal spilde
tid på at finde materialet selv.
Uddannelsesnævnet indstiller, at vi bevarer de trykte kompendier.
Det er afvist af instituttet at vi skal bevare muligheden for individuel vejledning. Flere gav udtryk for, at det er en forkert beslutning, da den ikke tilgodeser muligheden for læring.

10) Eventuelt
Lena, der indføres hel på del for matematik. Der er grønt lys fra ledelsen til
det.

Punkter til næste møde:


Opfølgning på 2. møde med institutledelsen.

For referatet
Henrik Christensen

