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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Beslutning
2.1 Behandling af undervisningsevalueringer fra forårets undervisning
Almenpædagogik, Aarhus - F19
UN noterede sig at der er en noget lav angivet arbejdsbelastning, ifht Aarhus Universitets forventning.
Det blev bemærket fra de studerende, at 40% angiver ”noget udbytte” af
undervisningen, som kunne give anledning til forbedringstiltag.
For den kvalitative evaluering lagde UN mærke til at det var blevet bemærket der er overlap i temaer mellem modulerne. Det er netop et emne
for lærergruppens behandling i efteråret.
Det blev i den forbindelse nævnt, at en vis grad af gentagelse på tværs af
kontekst kan være hensigtsmæssig.
Afdelingsleder bemærkede også, at fagmiljøet arbejder på at øge de enkelte underviseres indblik i hvad der undervises i på kollegernes moduler.
Almenpædagogik, Emdrup - F19
Udfordringer i forhold til adgang til materiale på Black Board. Praksis er
siden blevet ændret.
Arbejdsindsatsen er noget lav også i Emdrup. Ikke helt i samme omfang
som i Aarhus, men dog stadig for en dels vedkommende i uacceptabel
grad.
Fra de studerende blev det bemærket, at nogle studerende har andre vilkår men stadig formår at være aktive og bidragende fagligt.
Det blev nævnt at sammenholdt med svarprocenten er det meget få studerende (2) der angiver meget lav arbejdsindsats.
Det blev aftalt, at understrege overfor nye studerende at der er tale om et
fuldtidsstudie.
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Det blev også påpeget, at det kan give et misvisende billede at vurdere den
studerendes samlede arbejdsindsats ud fra tal for det enkelte modul. Andre moduler og yderligere faglig relevant arbejde skal inddrages i vurderingen.
UN afventer også anbefalinger til evalueringsspørgsmål fra SN.
Frederik laver samlet fremstilling til SN som sendes i høring i UN inden
videreformidling.
Modernisering af pædagogisk omsorg, Aarhus og Emdrup - F19
Der blev bemærket, at modulet er relevant og givende, men lærdomstungt
i forhold til alene at skulle rummes i 10 ECTS. Det afspejles også i at de
studerendes selvangivede timeforbrug/arbejdsindsats er høj.
Det blev også her nævnt udfordringer i forhold undervisningsmaterialets
tilgængelighed på Black Board.
UN drøftede overlap mellem fagligt indhold på semesterets moduler.
Usikkerhed i forhold hvad der forventes fagligt af modulet er noget høj.
Det blev drøftet hvilke tiltag der kunne tages for at forberede de studerende bedre.
2.2 Studieordningsændringer 2020 (Frederik)
Frederik fremlagde forslaget til studieordningsændring, som tidligere er
drøftet i UN og præsenteret for SN. Der søges med ændringen at øge graden af mundtlig udprøvning på uddannelsen.
Det var i UN bred enighed om at det er en god idé, som også i højere grad
vil være i overensstemmelse med studieordningens kompetencemål.
UN giver UN-forpersonen mandat til at gå videre til lærergruppen for at få
uddybet forslaget.
3. Orientering & drøftelse
3.1 Kort evaluering af årlig status
UN fandt det udsendte materiale fyldestgørende til behandlingen for Årlig
Status / Handleplaner.
UN-forperson havde oplevet nogle vanskeligheder med at få adgang til Power-BI, men hverken han eller afdelingsleder havde fundet det nødvendigt
at bruge de yderligere data i Power-BI til forberedelsen.
3.2 Status på studiestart 2019
UN drøftede materialet til årets studiestart.
For de studerende vakte det undren, at der ikke har været bredere indkaldt til møder vedrørende studiestarten.
De der skal holde oplæg er ikke blevet fornødent informeret om deres
rolle og materialet.
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UN vil gerne deltage i et evt. arrangement, ”Mød dit studienævn”.
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studiestart/kadpu/
3.3 Valg af studenterrepræsentanter i E19 (Frederik)
Frederik Pio fortalte, at der i forbindelse med studiestarten vil blive informeret om det kommende valg nævnene.
4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
4.2 Fra afdelingsleder
Handleplanerne er godkendte
Undervisere mødes til heldagsseminar i december i Odense for at drøfte
undervisningsplaner
4.3 Fra studieadministrationen
Dan meddelte, at der er kommet optagelseslister. Der er efterspurgt postnumre for gruppeinddeling.
4.4 Fra studienævnet
4.5 Fra studievejledningen
Der forberedes et godt Webinar
5. Eventuelt

/For referatet Stephan Reinemer, godkendt pr. 5. september 2019

