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Mødedato: 22. januar 2021 kl. 11.00-12.00 
Mødested: zoom   
Mødeemne: Konstituerende møde i uddannelsesnævnet på pædagogisk filosofi  
 
Medlemmer tiltrædende 
Merete Wiberg (valgt til SN) (Aarhus), Henrik Vase Frandsen (suppleant til SN) 
(Emdrup), Asger Sørensen (suppleant til SN) (Emdrup), Thomas Aastrup Rømer 
(suppleant til SN) (Aarhus), Magnus Fisker Andersen (valgt til SN) (Aarhus),  
Naja Sejbjerg Jørgensen (suppleant til SN) (Aarhus), Mikkel Björn Schmidt Olsen 
(suppleant til SN) (Emdrup), Kirsten Agergaard Thing (suppleant til SN) (Aar-
hus). 
 
Medlemmer afgående 
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Sune Frølund, Jørgen Huggler, 
Anne Eleonora Sørensen, Cecilie Gregers Lorenzen, Melissa Rasmussen (næst-for-
person), Frederik Dalsgaard Larsen, Melita Dzafic. 
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Katrine Brædder 
Andersen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Lykke Kjerrumgaard Schelde 
(adm., referent) 
 

1. Godkendelse af dagsorden (1 minut) 

2. Beslutningspunkter (20 minutter) 

3. Orientering & drøftelse (20 minutter) 

4. Meddelelser (5 minutter) 

5. Punkter til kommende møder i UN (10 minutter) 

6. Eventuelt (4 minutter) 
 
1. Godkendelse af dagsorden (1 minut) 
Den afgående UN-forperson Anne-Marie Eggert Olsen bød velkommen til det kon-
stituerende møde. Det afgående nævn og øvrige tilstedeværende indledte med at 
gennemgå dagsordenen.  
 
Beslutning 
Uddannelsesnævnet godkendte dagsordenen til det konstituerende møde-. 
 
2. Beslutningspunkter (20 minutter) 
2.1 Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2021  
Ifølge forretningsorden §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-
valg.  
Forperson vælges blandt VIP, og næstforperson blandt studerende, der er valgt til stu-
dienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.    
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61196687973
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I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 
suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge 
ved fredsvalg) eller anden aftale. 
 
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for pædagogisk filosofi er 
der 3 VIP- & 3 studenterrepræsentanter + 2 VIP- & 2 studentersuppleanter. Studie-
nævnsrepræsentanter Merete Wiberg og Magnus Fisker Andersen skal være medlem-
mer af UN.  
 
Desuden kan det oplyses, at da Jørgen Huggler skal varetage afdelingslederposten, ud-
træder han af uddannelsesnævnet, samt at Rikke Hamburger Grøngaard har informe-
ret sekretæren om, at hun ikke som håbet kan være aktiv medlem af uddannelsesnæv-
net. 
 
Efter formalia konstitueredes uddannelsesnævnet, som det fremgår nedenfor under 
Beslutning, og den afgåede UN-forperson Anne-Marie Eggert Olsen overdrog her-
efter mødeledelsen til den nyvalgte UN-forperson Merete Wiberg. 
  
Beslutning: 
Merete Wiberg (valgt til SN, Aarhus) – valgt til UN-forperson 
Henrik Vase Frandsen (supp. til SN, Emdrup) – medlem af uddannelsesnævnet 
Thomas Aastrup Rømer (supp. til SN, Aarhus) - medlem af uddannelsesnævnet 
Asger Sørensen (supp. til SN, Emdrup) – suppleant til uddannelsesnævnet 
 
Magnus Fisker Andersen (valgt til SN, Aarhus) – valgt til UN-næstforperson 
Naja Sejbjerg Jørgensen (supp. til SN, Aarhus) – medlem af uddannelsesnævnet   
Mikkel Björn Schmidt Olsen (supp. til SN, Emdrup) -  – medlem af uddannelses-
nævnet   
Kirsten Agergaard Thing (suppleant til SN, Aarhus) – suppleant til uddannelses-
nævnet 
 
Alle takkede for valget. 
 
2.2 Mødeplan for uddannelsesnævnet F2021 (beslutningspunkt) 
Der foreslås følgende datoer: 
Mandag den 15. februar kl. 9.00-11.00 (uge 7) 
Mandag den 15. marts kl. 13.00-15.00 (uge 11) 
Mandag den 12. april kl. 9.00-11.00 (uge 15) 
Onsdag den 12. maj kl. 9.00-11.00 (uge 19) 
Mandag den 14. juni 9.00-11.00 (uge 24) 
 
Disse mødedatoer er sammenholdt med skemaerne for forårets udbud af under-
visning på uddannelsen, og der er ikke sammenfald på pædagogisk filosofi. Da 
Thomas Aastrup Rømer også underviser på Generel pædagogik, så kan det være, 
at enkelte mødetidspunkter skal justeres. Henrik Vase Frandsen ønskede at der i 
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planlægningen af efterårets møderække ville blive taget hensyn til friholdelse af 
formiddage. Dette søges imødekommet så vidt dette er muligt. 
 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkendte den fremsendte mødeplan med ovenstående kom-
mentarer.  
 
3. Orientering & drøftelse (20 minutter) 
3.1 Orientering om årshjul i SN og UN 
Den afgåede UN-forperson Anne-Marie Eggert Olsen orienterer det nye uddannelses-
nævn om årshjulet i SN og UN.  
 
Arbejdet i uddannelsesnævnet er centreret omkring vores uddannelse. Uddannelses-
nævnet er det formelle forum, hvor studerende og VIP taler om faget; fx hvordan det 
skal være organiseret, fx pædagogikken omkring vores uddannelse mv. 
 
Faste tilbagevende punkter hvert semester: 

- Godkende undervisningsplaner for det kommende semester 
- Godkende undervisningsevalueringer fra det foregående semester  
- Samtale om eksamensforløb 
- Semestermøder (drives af VEST) 
- Inddragelse i studievejledningens rekrutteringsarbejde (forår) og faget over-

dragelsesarrangement (efterår). 
 
Opgaver med længere kadencer: 

- Studieordningsrevision  
- Uddannelsesevaluering (næste i 2022) 

 
Merete Wiberg takkede for det hurtige overblik, og der var enighed blandt nævnets 
medlemmer om, at sætte årshjulet på det kommende møde i uddannelsesnævnet. 
 
4. Meddelelser (5 minutter) 
4.1 Fra uddannelsesnævnsforpersonen  
Intet 
 
4.2 Fra uddannelsesnævnsnæstforpersonen / studerende 
Magnus Fisker Andersen glæder sig til arbejdet. 
 
4.3 Fra den tiltrædende afdelingsleder 
Jørgen Huggler tiltræder som afdelingsleder den 1. marts 2021 og vil så vidt det er mu-
ligt deltage på møderne. Deltager som tilforordnede. 
 
4.4 Fra studieadministrationen 
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Intet  
 
4.5 Fra studienævnet 
Intet 
  
4.6 Fra studievejledningen 
Intet 

  
5. Punkter til kommende møder i UN (10 minutter) 
Merete Wiberg opfordrede det nye nævn til at fremsende punkter, således at nævns-
medlemmerne kan påvirke dagordenen og være med til at bringe centrale drøftelser 
frem. Det blev italesat at punkter er bedst når de er velforberedt.  
 
5.1 Forslag til punkter til kommende møder i UN 

Februar - Valgfag E21 – 2. behandling hvis nødvendigt 
- Evaluering af 1. semesters fag  
- Drøftelse af indhold til semestermøder 
- Gennemgang af forretningsordenen 
- Gennemgang af årshjulet for uddannelsesnævn 

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

 
6. Eventuelt (4 minutter) 
Den afgåede UN-forperson Anne-Marie Eggert Olsen gjorde Merete Wiberg op-
mærksom på, at hun altid gerne må konsultere hende ang. arbejdet i uddannelses-
nævnet.  


	1. Godkendelse af dagsorden (1 minut)
	2. Beslutningspunkter (20 minutter)
	2.1 Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2021
	2.2 Mødeplan for uddannelsesnævnet F2021 (beslutningspunkt)

	3. Orientering & drøftelse (20 minutter)
	3.1 Orientering om årshjul i SN og UN

	4. Meddelelser (5 minutter)
	4.1 Fra uddannelsesnævnsforpersonen
	4.2 Fra uddannelsesnævnsnæstforpersonen / studerende
	4.3 Fra den tiltrædende afdelingsleder
	4.4 Fra studieadministrationen
	4.5 Fra studienævnet
	4.6 Fra studievejledningen

	5. Punkter til kommende møder i UN (10 minutter)
	5.1 Forslag til punkter til kommende møder i UN
	5.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN

	6. Eventuelt (4 minutter)

