
UN-møde pæd. filo 12.12.16 

 

Tilstede: Medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen, Per Jepsen, Thomas Aastrup Rømer (Aarhus), Rikke 

Rosager Sørensen, Mia Skjold Tvede Henriksen, Oliver Kaufmann (observatør) 

 Asger Sørensen, Lars-Henrik Schmidt, Kristian Petersen (studievejledningen),  

Henrik Vase Frandsen (tilstede under punkt 5). Jørgen Huggler (tilstede under punkt 4) Tove Pedersen 

(referent), 

Fraværende: Mathias Weise, Carsten Fogh Nielsen, Candy Clifforth, Sune Frølund, Line Iversen, Julie 

Johanne Kirkegaard. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. UN godkender dagsordenen. 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 10.10.2016 (bilag 1). Referatet fra 10. oktober godkendes. 
 

3. Meddelelser, herunder nyt fra råd og nævn mv. 
 
Der er valgt nye medlemmer af UN og SN.  
 
Anne-Marie vil gerne have møde i med det afgående UN i januar 2017, for at gøre arbejdet med 
studieordning færdig. De nye medlemmer indbydes til mødet. 
 
UN byder velkommen til Oliver Kaufmann, som er ny afdelingsleder, og siger tak til Lars-Henrik 
Schmidt for hans arbejde på posten. 
 
Meddelelser fra Instituttet fra Anne-Marie 
 
Der bliver ændringer i arbejdet for Afdelingslederen. Denne skal overtage 
uddannelseskoordinatorens funktion. 
 
Uddannelseskoordinatoren sidder endnu et år for at hjælpe Afdelingslederen med overtagelsen af 
opgaverne. Afdelingslederen sidder frem til sommer (17?) 
 
Der skal konstrueres et UN- årshjul, for at få et bedre overblik over hvilke opgaver, der er 
væsentlige for UN at varetage på de respektive UN-møder. Hun ser også gerne, at 
undervisningsevalueringen bliver en opgave for Afdelingslederen. 
 
Evaluering: 
 
De studerende anmeldte uddannelsen for de nye. Der var et godt fremmøde i København.  
Der er tilslutning til, at man afvikler flere af disse møder, som munder ud i en evaluering, som 
supplement til den eksisterende evaluering. Der er en stadig kritik af den nuværende evaluering. 
 
 
 



Meddelelser fra Rikke:  
  
Der blev refereret til Prodekanens orientering til UUA om panelbesøget i forbindelse med AU’s 
igangværende institutionsakkreditering. Der blev fremhævet Fire punkter 1) Vi skal blive bedre til at 
sikre studenterinvolvering og dialog med studerende i forbindelse med især 
undervisningsevalueringerne. 
2) Referaterne fra SN og UN skal strømlines  
3)Relationen aftagerpaneler skal være tydelig i forlængelse af kvalitetsarbejdet med 
uddannelserne. 
4) Der skal arbejdes bedre med Internationalisering. Flere uddannelser har haft røde flag i deres 
årlige statusrapport.   
 
Vest har informeret om, at der skal ligge vejledningsmøder til speciale mellem 15. & 30. november. 
Det møder kritik fra studerende på 3. semester idet det påvirker deres eksamen. De studerende vil 
opponere imod forslaget.  
 
Det afføder efterfølgende en kritik af, at de studerende faktisk går i gang med 1. forsøg på specialet 
den 01. 12. Således vindes der en måned, i bestræbelsen på at nå målet på 22 måneder. Men 
kritikken går på, om de studerende egentlig kan betragtes som værende i gang med specialet på 
dette tidspunkt. Anne-Marie vil gerne tage en diskussion med prodekanen om legaliteten bag 
denne fremgangsmåde. 
 
Digital aflevering af speciale træder i kraft 02. december 2016.  
 
Meddelelser fra Mia 
Ved Informationsmødet til evt. kommende studerende skal præsentationen forkortes for at gøre 
plads til at flere studerende kan fortælle om, hvordan det er at være studerende på DPU og 
pædagogisk filosofi. 
 
Meddelelse fra Asger 
Præsentationen på Hjemmesiden er blevet skiftet. Den er midlertidigt, men mere stabil end den 
tidligere, og der skal arbejdes videre på den. 
 
Til næste møde 
Jørgen Huggler og Kirsten Klerkes mail rettet mod undervisningsaktiviteter i efteråret 17. Disse 
udskydes til næste møde sammen med planlægning af undervisning i E17 som helhed. 
 
Der skal findes en procedure for indkaldelse til UN-møder – så de studerende også bliver indkaldt 
automatisk. 
Hvem skal melde afbud og hvordan afbud registreres   
 
Ligeledes skal der afsættes tid til at tale om SN og UN politiske roller i fremtiden. 
 
Der skal foretages en Indholdsmæssig revision af Forskningsseminariet og om denne revision skal 
udmøntes i en Studieordningsændring. 
På baggrund af erfaringer fra Forskningsseminaret dette semester, skal der kigges på muligheden 
for at der er 2 undervisere til at tage vejledning. 
 
 

4. Studieordningsrevision – Endelig beslutning vedr. (bilag 2) 



a. Kompetenceprofil  
b. Studiestruktur  

 
Ad a) Pædagogisk filosofi har frist til den 13. december for indlevering af udkast til 
kompetenceprofil til Studieordningsrevisionen.  
Selve Studieordningen skal godkendes den 27. februar. 
 
 
Der er uenighed om hvorvidt det er besluttet på et samstemmende grundlag at revidere 
kompetenceprofilen og hvordan dette skal gøres. 
 
Det har længe været kendt, at uddannelserne skulle i gang med den proces. Men kommunikationen 
om aktiviteter i forbindelse med studieordningsrevisionen har ikke været optimal. Man er ikke 
bekendt med datoer mv. 
 
Anne-Marie konstaterer, at det ikke er til diskussion, det er blevet pålagt alle uddannelser, at 
revidere studieordningen på bestemte områder. Der er taget en beslutning om ikke at ændre 
strukturen, men foretage en revision af kompetenceprofilen i forhold til kvalifikationsrammen! 
 
Udvikling af profilen er stadig i proces, den standser ikke med Studieordningsrevisionen. Der er 
andre medier, hvor i uddannelsen kan profileres end den regelbelagte Studieordning 
 
Anne-Marie og Hans har forfattet en profil og denne forklares: 
 
Problemet med den gamle profil, er at den er redundant og udfolder ikke, hvad pædagogisk filosofi 
betyder på det pædagogiske fagområde. 
 
Derfor skal der tilføjes noget mere rent indholdsmæssigt – fordi, der ikke skal stå det samme som i 
kvalifikationsrammen. 
 
Kompetenceprofilen i Studieordningen skal være det grundlæggende og præsentere den almene 
ting en pædagogisk filosof kan. Der ska være lidt mere udsyn. Der kan ikke nøjes med at stå, at de 
kan undervise. 
 
Der læses korrektur på udkastet. Sprogrevision og begrebsafklaring. 
 
Det diskuteres hvordan de forskellige afsnit skal forfattes, hvordan indholdet bliver retvisende og 
på hvilken måde det skal struktureres, så der ikke opstår misforståelser. 
 
Kompetenceprofilen skal være ryddet for sproglige selvreferencer og filosofisk immanens. Den skal 
have mere udsyn og relatere til andet end filosofi.  
 
I afsnit 1.1 er der bekymring for at modulerne bliver sat i entydig forbindelse med Refleksion…, 
sammenhæng mellem… aktuelle udformninger… kulturelle…  
Det besluttes at der skrives et opsamlende afsnit om tværmoduleret faglighed.  
 
Der er enighed om, at der skal refereres til færdigheder omkring praksis på flere områder. 
 
 
 



De studerende med baggrund i en professionsuddannelse, skal kunne genkende sig selv i en profil 
på et organisatorisk, praksis og udviklings niveau. 
 
 
 

5. Godkendelse af budget og UV-planer forår 2017. (Bilag 3, 4, 5 & 6) 
Det skal bl.a. diskuteres, om vi vil flytte et antal timer fra END til MPF til brug for opgavevejledning 
 
Undervisningsplaner godkendt. 
 
END godkendt med det forbehold: 
Der skal flere på til vejledning på synopsis og undervisningsgangene. Budget kan fordeles 
anderledes. 
Der skal komme med forslag til dannelsesteoretiske tekster/emner 

MPF godkendt 

UN diskuterer individuel vejledning på MPF 

Uden individuel vejledning skal sidetallet på eksamensopgaven mindskes. I forhold til at den nedre 
grænse for sider på specialet giver det måske også mening at den første store opgaves side antal 
ændres? 
 
De studerende taler for at der skal findes en anden form i forhold til planlægningen af de 2 fag på 2. 
semester. Det er ikke opgavernes sidetal, som er problemet. 
 
Det besluttes at forelæsningerne bliver kortere. 
 
Der bør være Individuel vejledning, fordi det er den første store opgave. Men det bliver på 
bekostning af dobbeltforelæsningerne.  
 
Det besluttes at Modulkoordinatoren skal sætte retningslinjer for den individuelle vejledning, fordi 
der pt. Mangler struktur på denne. 
 

6. Valgfag (indledende diskussion) Udgår - udskydes til næste møde. 
 
 

7. Idekatalog til studiestart 17: Har vi noget at byde ind med? Udgår, udskydes til næste møde 
 

8. Planlægning af næste UN-møde  
 
Anne-Marie & Tove planlægger næste UN-møde og den følgende række af UN-møder.  

 

9. Evt.  
 
Julefrokost 20. januar – invitation kommer senere (Rikke). 

 


