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Mødedato: 7. februar 2020, kl. 10.00-12.00 
Mødested: Emdrup A302, Aarhus 1483-525 Det Blå Rum 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på pædagogisk filosofi 
 
Deltagere: Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Jørgen Huggler. 
Afgående medlemmer: Søren Emil Jensen (næstforperson).  
Tiltrædende: Anne Eleonora Sørensen, Cecilie Gregers Lorenzen, Melissa Rasmussen, 
Melita Dzafic. 
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Lykke Kjerrum-
gaard Schelde (adm., referent) 
 
Afbud: Sune Frølund, Dan Fog Enevoldsen (AAU), Amanda Ursin Schmidt, Sebastian 
Stensdal Søgård  

1. Konstituering af uddannelsesnævnet  
Ifølge forretningsorden skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-
valg.  
Valgte medlemmer til studienævnet (Anne-Marie Eggert Olesen og Anne Eleonora Sø-
rensen) er fødte medlemmer af UN. Forpersonen vælges blandt VIP-medlemmerne. 
Næstforpersonen vælges blandt studentermedlemmerne. Forperson og næstforperson 
udgør formandskabet. 
 
Af forretningsordenen fremgår det, at der for medlemmer af uddannelsesnævnet er 
mødepligt og afbudspligt i tid nok til at der kan indkaldes en suppleant. Det er i orden 
at studerende ved afbud aftaler indbyrdes og sender en suppleant uddannelsesnævns-
mødet, hvor der orienteres om afbud. VIP melder afbud således at der kan indkaldes 
en suppleant. Møderne i uddannelsesnævnet er offentlige, og gæster i nævnet deltager 
som observatører med taleret, men uden stemmeret. Kun uddannelsesnævnets med-
lemmer har stemmeret. 
  
Konstituering af uddannelsesnævnet for pædagogisk filosofi: 
Anne-Marie Eggert Olsen blev valgt til forperson og Melissa Rasmussen blev valgt til 
næstforperson.  
 
Tillykke med valget til forpersonskabet og tak til den afgående næstforperson for et 
godt stykke arbejde. 
 
Uddannelsesnævnets sammensætninger og fordeling er således: 
Studerende: 
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 
suppleanter. Fordelingen er som følgende: 

- Anne Eleonora Sørensen er valgt til studienævnet og er medlem af uddannel-
sesnævnet)  

- Cecilie Gregers Lorenzen er 1. suppleant til studienævnet og medlem af uddan-
nelsesnævnet  

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
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- Melissa Rasmussen er 2. suppleant til studienævnet og valgt som UN-næstfor-
person 

- Frederik Dalsgaard Larsen er 3. suppleant til studienævnet og 1. suppleant i 
uddannelsesnævnet  

- Melita Dzafic er 4. suppleant til studienævnet og 2. suppleant i uddannelses-
nævnet. 

 
Videnskabelige medarbejdere: 

- Anne-Marie Eggert Olesen er valgt til studienævnet og er forperson 
- Sune Frølund er medlem af uddannelsesnævnet 
- Jørgen Huggler er nyt VIP-medlem af uddannelsesnævnet, da Carsten Fogh 

Nielsen er trådt ud 
- Thomas Rømer er nu 1. suppleant 
- Henrik Vase Frandsen er 2. suppleant. 

 
2. Godkendelse af dagsorden til dagens møde  
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 
 
Forpersonen ønskede under punktet at præcisere, at punkter under Meddelelser, der 
forventes at tage længere tid end blot nogle minutter, skal fremsendes til formandska-
bet, således at disse kan dagsordenssættes og mødet dermed på forhånd kan strukture-
res. Fremsendelsesfrist vil være ca. 1. uge før uddannelsesnævnsmødet. 
  
3. Beslutningspunkter 
3.1 Godkendelse af fagbeskrivelse for valgfag i pædagogisk filosofi med udbud i ef-

teråret 2020. 
Uddannelsen har kapacitet til at udbyde ét valgfag, men det er muligt for de stude-
rende at søge alle valgfag på DPU, eller at søge fra andre uddannelser på Arts eller fra 
andre institutioner, som kan meriteres ind i kandidatstudieprogrammet.  
 
Det er på et lærermødet blevet besluttet at efterårets valgfag skulle omhandle en enkelt 
tænker. 
 
Uddannelsesnævnets medlemmer drøftede den fremsendte valgfagsbeskrivelse for Ni-
etzsche som opdrager, som overordnet ser interessant ud, dog en smule overambitiøs. 
Det vurderes, at der skal finde en omskrivning af formåls- og indholdsbeskrivelsen 
sted, således at de studerende får en forståelse for, hvorfor og hvordan Nietzsche kan 
læses som opdrager. 
Beskrivelsen skal indeholde en tydeligt formuleret faglig indholdsbeskrivelse og efter-
følgende en motivering af emnets relevans.  
 
Beslutning: 
Valgfaget kan ikke godkendes med den nuværende formåls- og indholdsbeskrivelse. 
Afdelingsleder Oliver Kauffmann taler med Lars-Henrik Schmidt herom. 
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Det reviderede bilag sendes i mailhøring, hvor UN’ets medlemmer kommenterer på en 
revideret beskrivelse. Deadline til studienævnet er den 12. februar 2020.  
 
3.2 Drøftelse og beslutning: Principper for fordeling af pladser på valgfag 
Forpersonen gjorde rede for baggrunden og behovet for de nye fordelingskriterier, og 
uddannelsesnævnets medlemmer drøftede derefter indstillingen med henblik på be-
slutning.  
 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnets medlemmer besluttede at give mandat til model nr. 3, at alle stu-
derende optages på deres 1. prioritet, såfremt valgfaget oprettes, ellers på deres 2. pri-
oritet 
 
4. Orientering & drøftelse 

- Ingen punkter på dagens møde. 
 

5. Meddelelser 
5.1 Fra uddannelsesnævnsforpersonen 

- Der vil være en drøftelse af studiestarten i studienævnet. Det overordnede pro-
gram fastlægges af ledelsen. Den konkrete plan for studiestart vedtages i maj / 
juni på uddannelsesnævnet. 

 
5.2 Fra afdelingsleder 

- Institutledelsen – afdelingens bemærkninger ser ud til at blive indarbejdet i 
DPU’s strategi. Der orienteres nærmere herom på det kommende møde i ud-
dannelsesnævnet den 6. marts. 

- Åbent Hus arrangementer i hhv. Aarhus og Emdrup: Gode arrangementer 
med god deltagelse og interesse for uddannelsen på begge campusser: Aarhus 
var der ca. 60 potentieller studerende og i Emdrup ca. 40 studerende. Afde-
lingslederen foretog en ikke-videnskabelig undersøgelse, for at afdække om, 
der de studerende havde opsøgt både generel pædagogik og pædagogisk filo-
sofi. Der var ikke nogen studerende, som havde deltaget i begge. 
  

5.3 Fra studieadministrationen 
- Nyhedsbrev fra Arts Studier er udsendt, og eftersendt dd. 

 
5.4 Fra studienævnet 

- Punkter på studienævnets næste møde er: studieordninger, valgfagsudbud og 
fordelingskriterier, samt studiestart. 
 
Studienævnets hjemmeside kan findes her. Her findes dagsordner og referater 
fra møder i studienævnet. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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5.5 Fra studievejledningen 

- Intet 
 

6. Punkter til kommende møder i UN 
6.1 Forslag til punkter til kommende møder i UN 
 

7. februar - konstituering af UN 
- godkendelse af valgfag 
- drøftelse: Spørgsmål til undervisningsevalueringen F20 
 

6. marts - semestermøde (drøftelsespunkt) 
3. april  
6. maj - plan/program for studiestart 

- årlig status  
- godkendelse af undervisningsplaner 

5. juni - plan/program for studiestart 
august  
september  
oktober  
november - semestermøde 
december  

 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

- At alle valgfag der udbydes på DPU er forhåndsgodkendt til alle DPU-stude-
rende.  
 

7. Eventuelt 
- Intet 
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