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Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi 
Mødedato: 8. oktober 2018, kl. 9.30-11.30 
Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-523 
 
 
Deltagere: 
 
UN-medlemmer:  
Anne-Marie Eggert Olsen (formand), Sune Frølund (deltog fra kl. 9.30- 10.02 og fra 
11.21-11.30), Carsten Fogh Nielsen, Mette Pugflod Madsen, Sara Raahauge Madsen 
suppleanter: Karina Marie Pilgrim, Mette Lyskjær Skov, Mathilde Thougaard Freese 

Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) 

Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøtt Møller (studievejl.), Jannie Hjort Peder-
sen (adm., referent), Amanda Schmidt, Amalie Zitthen 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. september 2018 (bilag 1) 
3. Meddelelser fra SN, Afdeling, Studievejl., adm., etc. 
4. Evaluering af studiestart 
5. Valg til SN/UN (bilag 2a, 2b, 2c, 2d og 2e) 
6. Evaluering af valgfagsordning 
7. Evaluering af ’Nyt 4. semester’ og overdragelsesarrangement (bilag 3a 

og 3b) 
8. Orientering om muligheder for studieordningsændringer 
9. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
UN godkendte dagsordenen.  
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. september 2018 (bilag 1) 
UN godkendte referatet fra UN-mødet den 12. september 2018. 
 
3. Meddelelser fra  
- SN: Orientering v/Anne-Marie Eggert Olsen 
På sidste studienævnsmøde den 25. september 2018 var anonymisering af skriftlige 
eksamener på dagsordenen. Studienævnet besluttede en permanent frivillig ordning. 
Det vil sige, at det er op til de enkelte uddannelser at beslutte, om man vil anvende 
anonymisering. Anne-Marie anbefaler, at Pædagogisk filosofi anvender anonymisering 
ved eksamen i Erkendelse, viden og læring. 
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Valgfagsprocessen skal drøftes på næste studienævnsmøde den 25. oktober 2018, 
hvorfor emnet er med som punkt på dette UN-møde. 
 
Anne-Marie orienterede om, at der er kommet en ny rammekontrakt. 
 
Der er afholdt dimissionsfester i Århus og Emdrup for alle kandidatuddannelser på 
DPU. Der var i Århus tilmeldingsfrist den 12. september, hvilket vil sige, at de stude-
rende, som ikke afleverer på 1. prøveforsøg, i praksis er udelukket fra deltagelse. 
Spørgsmålet er, om Pædagogisk filosofi kan afholde deres egen dimissionsfest? Oliver 
oplyste, at han har fået lovning på midler til, at Pædagogisk filosofi kan afholde deres 
egen dimissionsfest. 
 
- Afdeling: Orientering v/Oliver Kauffmann 
Pædagogisk filosofi afholdte lærermøde den 21. september 2018:  
- Studiestarten blev drøftet; der var generelt positive tilbagemeldinger. 
- Overdragelsesarrangementet blev drøftet, herunder hvilke ting, som kan forbed-

res. 
 
Modulkoordinatorer - foråret 2019: 
Moderne pædagogisk filosofi: Asger Sørensen 
Etik, normativitet og dannelse: Henrik Vase Frandsen 
 
Carsten Fogh Nielsen er koordinator for ’Nyt 4. semester’ i foråret 2019. 

 
- Studievejledningen: Orientering v/Lise Skjøtt Møller 
Der har tidligere været afholdt det, som man kaldte årgangsmøder. Der har dog været 
den problematik på nogle uddannelser, at møderne havde karakter af at være en mo-
dulevaluering frem for at fokusere på de studerendes trivsel. 
Studievejledningen har gentænkt konceptet og nu hedder møderne ’semestermøder’. 
Det vil være fuldtidsstudievejlederne, som deltager på semestermøderne. Lise forkla-
rede, at formålet med semestermøderne er at tage temperaturen på de studerendes 
trivsel. Det konkrete indhold skal aftales nærmere med de enkelte uddannelser. Kon-
ceptet har været drøftet på et studienævnsmøde.  
 
Oliver oplyste, at han har sagt ja til, at der skal afholdes semestermøder på Pædagogisk 
filosofi. Lise og Oliver har holdt møde og har aftalt nærmere omkring indholdet for se-
mestermødet på Pædagogisk filosofi.  
 
Amanda, som er studerende på 1. semester, gjorde opmærksom på, at der har været et 
ret lille fremmøde ved de forskellige frivillige arrangementer. Amalie foreslog, at man 
lægger semestermødet i forlængelse af undervisningen. Lise oplyste, at semestermø-
derne er planlagt til at finde sted i forlængelse af undervisningen. 
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Anne-Marie sagde, at hun er loren over for konceptet, da Pædagogisk filosofi tidligere 
har haft dårlige erfaringer med årgangsmøderne. Anne-Marie vil gerne påtale, at UN 
ikke har været med til at beslutte, om der skal afholdes semestermøder på Pædagogisk 
filosofi.  
 
Semestermøder skal på som punkt ved næste UN-møde.     
 
Carsten Fogh Nielsen (UN-medlem): 
Carsten oplyste, at der er møde i Institutforum onsdag den 10. oktober 2018. 
 
4. Evaluering af studiestart 
Anne-Marie bad om de studerendes kommentarer til studiestarten. Mette Pugflod sva-
rede, at den generelle evaluering af studiestarten ser god ud, og at hendes eget indtryk 
også er, at studiestarten gik fint. Der har været mange positive tilbagemeldinger på de 
forskellige faglige oplæg, og det er positivt, at rundvisningen blev spredt over to dage. 
Der var dog lidt problemer med fællesspisningen. Amalie supplerede, at hun også har 
et overordnet positivt indtryk af de to første dage af studiestarten. Der har dog ofte væ-
ret et ret lille fremmøde (omkring fem personer i Emdrup) ved de forskellige arrange-
menter (”udvidet studiestart”), som har været afholdt efterfølgende. Amanda tilføjede, 
at det har været svært at gennemskue vigtigheden af de forskellige arrangementer.  
 
Oliver sagde, at underviserne på lærermødet i september blev enige om at gøre mere 
ud af at introducere de nye studerende til fagmiljøet i forbindelse med studiestarten.  
 
Amanda oplyste, at nogle af de studerende, som ikke deltog i studiestarten, har fortalt, 
at de ikke var klar over, at der var en studiestart. Mette Pugflod supplerede, at der på 
alle DPUs uddannelser har været tilbagemeldinger fra de studerende om, at de ikke 
har fået oplysninger om studiestarten. Lise fortalte, at vi ikke må sende oplysninger 
om studiestarten til de studerendes private mailadresser. Vi må kun sende til de stude-
rendes AU-mailadresser, og de studerende er ikke blevet introduceret til deres AU-
mailadresse endnu, når oplysningerne sendes ud. 
 
5. Valg til SN/UN (bilag 2a, 2b, 2c, 2d og 2e) 
Anne-Marie spurgte, om de studerende har tjek på valget. Mette Pugflod oplyste, at 
der afholdes opstillingsmøde onsdag den 10. oktober 2018, og at valget er blevet an-
nonceret på Facebook. 
 
Anne-Marie oplyste, at datoen for studienævnsseminaret er den 29. januar 2019. Både 
afgående og nye studienævnsrepræsentanter vil blive inviteret. 
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6. Evaluering af valgfagsordning 
Anne-Marie bad om de studerendes kommentarer til fast valgfagsdag på DPU. De stu-
derende fortalte, at det er deres indtryk, at det har været muligt for de studerende at 
følge undervisningen i deres valgfag, selv om de fleste valgfag på DPU finder sted 
samme dag.  
 
Anne-Marie fortalte, at nogle studerende klager over, at valgfagsudbuddet bliver of-
fentliggjort for sent. De vil gerne have udbuddet offentliggjort i løbet af 1. semester. 
Mødedeltagerne drøftede for og imod at offentliggøre udbuddet tidligere.  
 
Mette Pugflod sagde, at nogle studerende på Pædagogisk filosofi har fravalgt valgfaget 
’Kierkegaard som pædagogisk tænker’ med den begrundelse, at eksamen er med gra-
dueret bedømmelse.  
 
Carsten gjorde opmærksom på, at nogle uddannelser har været langsomme til at ud-
fylde oversigten over, hvilke valgfag der kan forhåndsgodkendes for de studerende på 
de pågældende uddannelser. 
 
Anne-Marie sagde, at hun er fortaler for, at man udbyder en række fælles valgfag 
(f.eks. fem stk.) på DPU som supplement de fagspecifikke valgfag. Anne-Marie 
spurgte, hvad mødedeltagernes holdning er til dette? Carsten og Oliver svarede, at de 
er positivt stemt over for forslaget. 
 
7. Evaluering af ’Nyt 4. semester’ og overdragelsesarrangement (bilag 3a 

og 3b) 
Evaluering af overdragelsesarrangement: 
Fremmødet, især blandt de studerende fra 3. semester, kunne have været bedre. Mø-
dedeltagerne drøftede, hvad man kan gøre for at forbedre overdragelsesarrangementet 
og fremmødet. Amanda mente, at man kunne overveje at ændre titlen for arrangemen-
tet samt blive bedre til at kommunikere, hvad arrangementets indhold og formål er. 
Mette Lyskjær foreslog, at der skal være en gulerod for de 3. semester-studerende, 
f.eks. i form at et fagligt oplæg. Der var enighed om, at arrangementet skal finde sted i 
forlængelse af undervisningen.  
 
Evaluering af ’Nyt 4. semester’:  
Anne-Marie bad studenterrepræsentanterne om at gøre sig overvejelser om, hvad de 
gerne vil have ud af ’Nyt 4. semester’. Oliver ridsede konklusionerne fra lærermødet i 
september op: åbne-døre politik er droppet, opstartsseminar i januar og work-in-pro-
gress seminarer fastholdes.   
 
Anne-Marie sagde, at der er planer om at lave en pixi-udgave til specialevejlederne for 
at etablere best practice for vejlederne. Karina spurgte, om man på Pædagogisk filosofi 
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har snakket med de andre uddannelser om, hvad deres best practice er? Oliver sva-
rede, at for 1½ år siden var Pædagogisk antropologi forbi for at fortælle, hvad de gør. 
Oliver har desuden for et par dage siden talt med Pædagogisk psykologi for at høre, 
hvad de gør. 
 
8. Orientering om muligheder for studieordningsændringer 
Anne-Marie orienterede om, at Dekanens notat om studieordninger betyder, at vi ikke 
må foreslå studieordningsændringer, før der har været et fuldt gennemløb, med min-
dre der er tale om ændringer, som vedrører de studerendes retssikkerhed.  
 
9. Evt.  
Der var intet at berette.  
 
Mødet sluttede kl. 11.32. 
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