
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 
E-mail: hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 11. december 2020 

 

Side 1/7 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: 11. december 2020, kl. 9.30-11.30 
Mødested: zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på pædagogisk filosofi 
 
Deltagere: Medlemmer 
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Sune Frølund, Jørgen Huggler (deltager til 
kl. 10.00), Anne Eleonora Sørensen, Melissa Rasmussen, Melita Dzafic. 
 
Tilforordnede 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Lykke Kjerrumgaard 
Schelde (adm., referent) 
 
Gæster: Asger Sørensen og Henrik Vase Frandsen, Emily Rachel Kandelker Ja-
kobsen (deltager ved punkt 3.3), Magnus Fisker Andersen, Merete Wiberg. 
 
Afbud: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) 

1. Godkendelse af dagsorden (1 minut) 

2. Beslutningspunkter (40 minutter) 

3. Orientering & drøftelse (70 minutter) 

4. Meddelelser (5 minutter) 

5. Punkter til kommende møder i UN (2 minutter) 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (1 minut) 
Uddannelsesnævnet godkender dagsordenen til dagens møde.  
 
Beslutning 
Uddannelsesnævnet godkendte dagsordenen og besluttede at drøftelsespunktet 
omkring semestermøder drøftes indledningsvist for at sikre Emily Rachel Kandel-
ker Jakobsens deltagelse herved.  
 
2. Beslutningspunkter (40 minutter) 
2.1 Godkendelse af undervisningsplaner til fag i foråret 2021  
Uddannelsesnævnet drøftede undervisningsplanerne for hhv. Moderne pædagogisk 
filosofi (MPF) og Etik, normativitet og dannelse (END). Uddannelsesnævnet god-
kendte begge undervisningsplaner med følgende kommentarer.  
 
Generelt til begge undervisningsplaner: 

- Angiv gerne sidetal i sidehoved frem for sidefod, da det giver en højere 
grad af læsevenlighed 

- Indsæt gerne ”Studier i pædagogisk filosofi” i litteraturafsnittene, da læs-
ning heraf giver et godt indblik i den aktuelle forskning i Danmark og Nor-
den 
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- Da undervisningen i MPF afsluttes tidlig for at give rum til eksamensopga-
ven, så vil det være en fordel af den mundtlige evaluering af MPF afvikles 
sammen med den mundtlige i END, hvorved der bliver tale om en seme-
sterevaluering. Det vil være godt, hvis de to modulkoordinatorer kan finde 
et tidspunkt hertil, hvor begge kan deltage. 

 
Undervisningsplan for Moderne pædagogisk filosofi 
Der var i uddannelsesnævnet anerkendelse til underviserteamet for at havde fun-
det et undervisningsformat, der imødekommer ønsket om kortere underviserdage. 
Dette betyder at der i foråret 2021 vil være to undervisningsgange pr. campus pr. 
uge. Der er fokus på læsebyrden fra undervisningsgang til undervisningsgang, der 
planlægges med ca. 50 normalsider. 
 
Uddannelsesnævnets medlemmer fremhævede følgende, der med fordel kan tyde-
liggøres i undervisningsplanen: 

- Ang. eksamenspensum og underviserens godkendelse heraf: 
Den studerende skal selv sammensætte pensum og dette skal godkendes af 
vejleder. Den studerende skal argumentere for, at det er et passende pen-
sum til det valgte emne og ligeledes argumentere for, hvis ikke angivet lit-
teratur findes relevant at opgive. Dialog om og godkendelse af pensummet 
er en del af vejledningsforløbet.  

- ”Motivation” bl.a. i session 16 kan med fordel erstattes af interesse 
- ”Køn” og ”diversitet” kan med fordel erstattes af ”feminisme”  
- Foretag gerne en sidste korrekturlæsning og vær konsekvent i sessionstit-

ler og overblik. 
 
Etik, normativitet og dannelse 
Henrik Vase Frandsen orienterede indledningsvist om, at undervisningsplanen 
ikke er gennemarbejdet endnu, og at der i højere grad er tale om et udkast til ind-
hold. Henrik Vase Frandsen arbejder på at lave en mere balanceret planlægning af 
arbejdsbyrde, hvilket dog betyder en forskydning af den oprindeligt tiltænkte pro-
gression og sammenhæng mellem undervisningsgangene. Det fremsendte er det 
kompromis, som vurderes at kunne fungere. Hvordan undervisningen konkret 
kommer til at kunne afvikles i foråret er på nuværende tidspunkt ikke klarhed 
over, men Henrik Vase Frandsen har valgt at fastholde lokalebookingen. Desuden 
orienteredes nævnets medlemmer om, at Henrik Vase Frandsen ønskede at redu-
cere de antal sider af pensum, som den studerende kan vælge at udskifte i stan-
dardpensum. Standardpensum, som underviser sammensætter, består fortsat af 
ca. 500 sider primær litteratur og ca. 500 sider sekundær litteratur og fremover vil 
det være muligt for den enkelte studerende at udskifte op til 50 siders primær lit-
teratur og op mod 100 siders sekundær litteratur. 
 
Uddannelsesnævnets medlemmer fremhævede følgende, der med fordel kan tyde-
liggøres i undervisningsplanen: 

- Tilføj gerne små beskrivelse til hver undervisningsgang mhp. at sikre de 
studerendes forståelse af sammenhæng og kontekst 

- Anne-Marie Eggert Olsen foreslår, at Hans-Georg Gadamer (undervisning 
i uge 9) fremlægges af underviser frem for studerende, og at der til studen-
terfremlæggelsen udvælges et andet tekststykke, fx et relevant afsnit (Her-
der?) fra Straume, Danningens Filosofihistorie  
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- Det kan med fordel fremgå af undervisningsplanen, hvilken litteratur de 
studerende selv skal købe, og gør evt. opmærksom på, hvilke tekster der 
ligger i gode (og gratis) oversættelser på internettet 

 
De studerende fremhævede afslutningsvist en bekymring om adgangen til littera-
tur på semesterhylden i tilfælde af, at AU også er fysisk nedlukket i foråret. Ud-
dannelsesnævnets forperson bringer denne videre til de relevante fora.  
 
Beslutning: 
Undervisningsplanerne for hhv. Moderne pædagogisk filosofi (MPF) og Etik, nor-
mativitet og dannelse (END) blev godkendt og modulkoordinatorerne færdiggør 
undervisningsplanerne og indarbejder kommentarer fra uddannelsesnævnets 
drøftelser. 
 
2.2 Mødeplan for uddannelsesnævnet F2021 (beslutningspunkt) 
Da der siden dagsordenens udsendelse var kommet et revideret overblik over un-
dervisningsdage, så kunne den fremsendte plan ikke godkendes.  
 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnet besluttede at det første møde i 2021 afholdes den 22. januar 
kl. 9.30-12.00 via zoom. På dette møde stilles en revideret mødeplan til godken-
delse i uddannelsesnævnet. 
 
Dan Fog Enevoldsen fremsender den nyeste version af planlægning til Lykke Kjer-
rumgaard Schelde primo januar 2021. 
 
3. Orientering & drøftelse (70 minutter) 
3.1 Drøftelse af specialeunderstøttende tiltag på pædagogisk filosofi 
Asger Sørensen foretog en opsamling på de punkter om indhold der var besluttet 
ved forrige møde i uddannelsesnævnet. I forlængelse heraf orienteredes nævnets 
medlemmer om, at dette var en ny opgave i porteføljen som specialekoordinator. 
Formatet for arrangementet var endnu ikke afklaret, og Asger Sørensen opfor-
drede studerende til at tilkendegive, hvilket indhold de gerne så var del heraf: 

- Afholdelse af arrangementet: online mellem den 4. januar og 15. januar 
dvs. efter afleveret eksamensopgave i modul 3 og inden aflevering af vej-
ledningsplanen 

- Formålet med arrangementet er at gøre de kommende specialeskrivere op-
mærksomme på vigtigheden af, at det faglige fællesskab opretholdes, fx 
ved transformation af studiegrupper til specialegrupper under vejlederne 
eller emnegrupper på tværs af årgangen. VEST og Lise Skjøtt Møller facili-
terer gerne gruppedannelsesprocessen i emnegrupper. 

- Ønsker fra de studerende: 
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o Tema om vejledningsplan og vejledning: hvilke former kan denne 
indeholde? Hvordan bruger den studerende sin vejleder? Hvilke 
forventninger er der mellem studerende og vejleder? 

o Tema om forventningsafstemning: hvordan forventningsafstem-
mes med nære omgivelser fx familie? Hvordan forventningsaf-
stemmes med vejleder? 

o Tema om proces og proceshåndtering: fx organisering af tid og 
italesættelse af, at specialeskrivning er et fuldtidsarbejde 

 
Forpersonen fortalte nævnets medlemmer at ovenstående temaer ville blive drøf-
tet på kommende lærermøde på faget. 
 
Enten specialekoordinator eller afdelingsleder vil skrive til alle specialevejledere og 
bede dem danne grupper af deres specialeskrivere. De forskellige overvejelser i forbin-
delse med gruppedannelserne blev italesat og der var enighed blandt nævnets med-
lemmer, at vejlederne har metodefrihed også i forhold til sammensætningen heraf. 
 
Der var en hurtig afrunding og opsummering ved forpersonen, da tiden var meget 
fremskreden.  
 
3.2 Resultatet af valget på pædagogisk filosofi og kommende konsti-

tuering 
Resultatet af fredsvalgene (studerende) kan ses her 
Magnus Fisker Andersen (valgt til SN) (Aarhus) 
Naja Sejbjerg Jørgensen (suppleant til SN) (Aarhus) 
Mikkel Björn Schmidt Olsen (suppleant til SN) (Emdrup) 
Rikke Hamburger Grøngaard (suppleant til SN) (Aarhus) 
Kirsten Agergaard Thing (suppleant til SN) (Aarhus) 
 
Resultaterne af kampvalget (VIP) på grund af sideordnet liste kan ses her 
Merete Wiberg (valgt til SN) (Aarhus) 
Henrik Vase Frandsen (suppleant til SN) (Emdrup) 
Jørgen Huggler (suppleant til SN) (Emdrup) 
Asger Sørensen (suppleant til SN) (Emdrup) 
Thomas Aastrup Rømer (suppleant til SN) (Aarhus) 
 
Konstitueringen vil finde sted på uddannelsesnævnets møde 22. januar 2021. 
 
Forpersonen lykønskede de tilstedeværende nyvalgte medlemmer og orienterede 
om, at Merete Wiberg vil indtræde i SN og også modtager valg til UN-forperson 
for den kommende valgperiode. 
 
3.3 Semestermøder på pædagogisk filosofi E2020 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2020_Fredsvalg_endelig_17112020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/AU_Valg/2020_Kampvalg_Andre_praesentation_16112020.pdf
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Emily Rachel Kandelker Jakobsen orienterede nævnets medlemmer om de afholdte 
semestermøder med udgangspunkt i det fremsendte bilag. Semestermøderne blev af-
holdt via zoom. Formatet fungerede umiddelbart godt for de studerende, men det be-
sværliggjorde VEST’s mulighed for at gå i dialog med de studerende, da VEST havde 
prioriteret, at semestermødet primært skulle fastholdes som et refleksionsrum for de 
studerende, hvilket foregik i break-out-rooms.  
Emily Rachel Kandelker Jakobsen fortalte kort, hvad der fyldte for de studerende: 

- Oplevelsen af travlhed og manglende tid til fordybelse 
- De studerende fandt det svært at prioritere tid og rum til at lære hinanden at 

kende på deres hold. Enkelte studerende gav udtryk for, at det sporadiske 
kendskab til sine holdkammerater gik ud over deres faglighed, da de stude-
rende ikke følte sig tilstrækkeligt trygge i deres diskussionsfora, når de ikke 
kender hinanden særlig godt  

 
Den umiddelbare vurdering fra VEST var, at de studerendes synspunkter er meget lig 
de forgangne år.  
 
Forårets semestermøde skal fremgå af undervisningsplanen og mødet ligger i udkastet 
som nævnet havde modtaget til dagens møde fra END. Henrik Vase Frandsen og Lise 
Skjøtt Møller søger selv for at træffe de relevante beslutninger for afviklingen heraf. 
Afslutningsvist fremhævede forpersonen, at det tidligere er besluttet at der ved for-
årets semestermøder skal foretages et tjek af studiegrupperne mhp. evt. at sikre stude-
rende der ønsker at deltage i en studiegruppe også er medlem af en sådan. 
 
3.4 Rekruttering af studerende fra UN til Åbent Hus 
Lise Skjøtt Møller orienterede nævnets medlemmer om de kommende Åbent Hus ar-
rangementer som afholdes virtuelt for både Aarhus og Emdrup den 4. februar 2021. 
VEST er ved at udvikle et format, som kan fungere virtuelt og indtil videre er følgende 
på tegnebrættet: 

- Fagligt oplæg ved underviser og studerende i et virtuelt rum 
- Break-out-room erstatter ”standen”, hvor studerende besvarer spørgsmål fra 

potentielle nye medstuderende.  
 
Der skal minimum betage tre studerende, men flere vil være mere optimalt for afvik-
lingen af arrangementet. I januar vil Lise Skjøtt Møller indkalde de studerende, som 
ønsker at deltage til et forberedelsesmøde. 
 
De tilstedeværende studentermedlemmer af uddannelsesnævnet opfordres til at re-
kruttere blandt deres medstuderende på både 1. og 3. semester. Forpersonen vil bede 
afdelingsleder udsende en mail om arrangementet til de studerende med opfordring til 
at stille sig til rådighed. Det aftaltes at Sune Frølund vil sende opfordring til sine hold.  
 
3.5 Afvikling af vintereksamen 20/21 (skriftlig orientering) 
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Der er siden udsendelsen af dagsordenen og nyhedsbrevet fra Arts Studier blevet ind-
ført skærpede restriktioner og AU er lukket ned.  
 
Studerende og VIP opfordres til at læse mere om retningslinjerne på henholdsvis stu-
dieportalen og underviserportalen. Portalerne vil løbende holdes opdateret gennem 
eksamensperioden. Af portalerne fremgår der en oversigt over, hvad der gælder for de 
forskellige eksaminer. 
 
4. Meddelelser (5 minutter) 
4.1 Fra uddannelsesnævnsforpersonen  
Intet  
 
4.2 Fra uddannelsesnævnsnæstforpersonen / studerende 
Intet  
 
Fra afdelingsleder 
Da afdelingsleder ikke havde mulighed for at deltage i mødet, bortfaldt punktet. 
 
4.3 Fra studieadministrationen 
Nyhedsbrevet fra Arts Studier, december er udsendt sammen med dagsorden og kan 
ses her. 
OBS på at informationen om afvikling af vintereksamen er forældet. 
Ud over nyheden om Afvikling af vintereksamen 20/21, så kan der læses om Forsin-
kelsessamtaler E2020 og Ofte stillede spørgsmål om sprogpolitik på studie- og un-
derviserportal. Derudover er der vigtige deadlines ang. indhentning af valgfag – 
deadlinen er 1. marts 2021. 
 
4.4 Fra studienævnet 
Det planlagte studienævnsseminar den 27. januar 2021 aflyses og der findes et andet 
tidspunkt til afholdelse heraf. Det er vurderingen at seminaret fordrer fysisk tilstede-
værelse. 
 
4.5 Fra studievejledningen 
Intet 
  
5. Punkter til kommende møder i UN (2 minutter) 
5.1 Forslag til punkter til kommende møder i UN 

November - Semestermøde 
December - Undervisningsplaner for F21 

- Mødeplan F21 
- Drøftelse af specialeunderstøttende tiltag 
- Semestermøder 
- Åbent husarrangementer 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/information-til-undervisere-paa-arts-i-forbindelse-med-coronasituationen/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Januar  - Åbent husarrangementer 
- Valgfag E21 
- Undervisningsevaluering - forskningssemina-
ret 
- Konstituering af uddannelsesnævnet 

 
5.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet 
 
Eventuelt (2 minutter) 
Intet 
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