Referat

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Stephan A. Bendix
Reinemer

Mødedato: 20. november 2019 kl. 09.00 – 13.00
Mødested: Emdrup A302, Aarhus 1483-523 Det Gule Rum
Mødeemne: 9. møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)
Medlemmer
Frederik Pio (formand), Lars-Henrik Schmidt, Niels Bonderup Dohn, Mathias Holst
Manstrup, Sille Hetland
Tilforordnede
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller
(studievejl.), Stephan Reinemer (adm., referent)
Gæster:
Thomas Aastrup Rømer
1. Godkendelse af dagsorden
Frederik Pio bød som forperson velkommen.
Han takkede Stephan Reinemer som fratræder for et godt samarbejde. Dagsorden ændredes, så punkt 4 om meddelelser indledte mødet.
2. Beslutningspunkter
2.1 Undervisningsplaner for foråret 2020
UN drøftede og kommenterede UV-planer for forårets undervisning. Det
drejer sig om ”Almen Pædagogik (AP)” og ”Moderniseringen af pædagogisk omsorg (MPO)”.
Modulkoordinatorerne var inviteret til drøftelsen.
UN besluttede at behandle alle planer, til trods for at enkelte var fremsendt forsinket. Der er 2. behandling på december-mødet, hvor alle vil
have yderligere mulighed for at kommentere planerne.
Efter denne behandling revideres planerne af modulkoordinator og fremsendes til Dan Fog Enevoldsen inden d. 28. november 2019.
MPO:
Det blev nævnt, at der er planlagt undervisning i uge 7. Det blev dog opklaret at det er formelt uproblematisk.
Der mangler angivelse af om litteraturen er tilgængeligt på Black Board
eller som kompendium.
Sidste session om feedback mangler en beskrivelse af hvordan de studerende skal forberede sig.
Der var forslag til at modulkoordinator også angiver eget arbejde til udredning af ”tendenser”.
Det er angivet grundbog til modulet kan fremhæves med opfordring til at
anskaffe sig bogen – og skal paceres på semesterhylden på begge campi.
AP København:
Undervisningsplan fremgår som header på alle sider – kan fjernes.
Første sætning under Tilrettelæggelse kan evt. modificeres.

Studier, Campus Emdrup
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
medarbejdere.au.dk/administration/
studieadministration/om -austudier/ledelse-og-medarbejdere -iau-studier/au-studier-ar

Dato: 20. november 2019
Ref: stre

Side 1/6

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Stephan A. Bendix
Reinemer
Ref: stre

Side 2/6

Konsekvens i henvendelsesform (3. person?)
På side 4 fremgår 2019 som årstal.
Oversigt over sessioner: session 18 bør være tirsdag frem for fredag.
”K” og ”G” bør forklares i litteraturangivelsen – det er ikke selvforklarende
hvis der er tale om henvisning til Kompendium eller Grundbog.
Litteratur til session 1 mangler en smule overvejelse angående forhold
mellem sekundær litteratur og forventet forberedelse.
Session 3 benytter bullits til listeform – skulle det være asterisk?
Session 5: Humboldt skal rettes fra Homboldt
Session 10: Det bør angives om der forventes at læst på tysk eller der er
dansk oversættelse.
Session 15 har både bullits og asterisk. Burde der være en primær tekst af
Luhmann
Session 17, litteratur angives ved fornavn
Session 18: Der mangler asterisk ved litteratur
Session 20 (i skema): ugedag og dato matcher ikke
Det blev nævnt at en gennemskrivning for en mindre vag fremstilling/forklaring kunne være hensigtsmæssig.
Det blev nævnt at UV-planen kunne have en nærmere beskrivelse af begrundelsen for de valgte temaer.
Enkelte temaer synes måske at passe bedre på andre moduler af uddannelsen.
AP Aarhus:
Thomas Aastrup Rømer indledte med at fortælle om de ændringer der er
ifht sidste års modul.
Session 1: Forberedelse til undervisning kan med fordel udbydes – ligesom andre sessioner.
Session 3 mangler asterisk.
Session 7 har meget litteratur måske kan det angives mere overskueligt.
Session 8 indeholder et dødt link.
Session 20 og frem kan evt. indeholde lidt mere information så der er ikke
opstår tvivl hos de studerende.
Det blev drøftet om der skal overvejes om bøgernes anskaffelsesværdi er
for høj.
Session 14 indeholder en fejl i titler.
2.2 Ændring af Virksomhedsprojekt
Studienævnet har nedsat en arbejdsgruppe for udvikling af forslag til ændring af virksomhedsprojekter på DPU.
Arbejdsgruppen har til opgave at præcisere teksten i studieordningen og
formulere en fælles vejledning og ”aftale”, der kan lægges på studieportalen, så de studerende kan orientere sig heri inden de melder til sig.
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Arbejdsgruppen havde til behandlingen i UN fremsendt studieordningstekst, der skal gælde alle uddannelser og hvor alene det faglige perspektiv
præciseres.
Arbejdsgruppen (sekunderet af studieleder og studienævnsforpersonen)
indstiller til beslutning studienævnets november-møde, at uddannelser,
som Generel pædagogik der tidligere har godkendt, at deres studerende
tager virksomhedsprojektet under en anden uddannelses studieordning/faglighed (som valgfag), ikke længere skal have den mulighed.
Generel pædagogik skal derfor have faget i deres egen studieordning, som
et tilbud inden for egen faglighed.
På dette UN-møde skulle GP således beslutte om uddannelsen ønskede
virksomhedsprojektet i egen studieordning.
Forpersonen indledte med at begrunde forslaget og spørge til nævnets
holdning til, at Virksomhedsprojekt uddeles til studerende ved GP.
Der var bred enighed i nævnet om at det var en god idé.
Det drøftedes om det kan få betydning for søgningen til de øvrige valgfag.
Afdelingsleder bakkede op om forslaget, og det øgede fokus på at der er
tale om akademisk arbejde.
Han opfordrede til at GP forbereder det organisatoriske ophæng herunder
forbereder en liste med virksomheder der kunne være interessante.
Det blev nævnt om forslaget til ordlyd, at ”Bemærkninger” mangler krav
til opfyldelse af læringsmål / akademiske fordringer til opgavebesvarelsen.
Forpersonen bringer GPs opbakning og bemærkninger videre til SN.
2.3 Møderække
Uddannelsesnævnet revideres møderækken for foråret 2020. Det blev aftalt at placerer møderne således:
Fredag d. 17. januar kl. 12.30 - 15.00
Fredag d. 7. februar kl. 13.00 - 15.30
Fredag d. 6. marts kl. 12.30 - 15.00
Onsdag d. 15. april kl. 9.00 - 12.00
Fredag d. 1. maj kl. 9.00 - 13.00 - UV-planer - husk frokost
Onsdag d. 20. maj kl. 10 - 12 - ekstraordinært møde – godkendelse af undervisningsplaner
Torsdag d. 4. juni kl. 10.00 – 12.00
2.4 Studieordningsændringer Valgfag
UN drøftede og indstillede til Studienævnets godkendelse og videreformidling til dekanens endelige godkendelse, forslag til studieordningsændring angående prøveformen for valgfag ved Kandidatuddannelsen i Generel pædagogik

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Stephan A. Bendix
Reinemer
Ref: stre

Side 4/6

GP ønsker at ændre valgfagets eksamensform til rent skriftlig eksamen,
hvor modulkoordinator kan vælge mellem en bunden skriftlig hjemmeopgave og almindeligt fri skriftlig hjemmeopgave.
Der kommer ikke yderligere ønsker til studieordningsændringer fra GP.
Stephan bringer bilaget videre som forslag til SN
3. Orientering & drøftelse
3.1 Valgfag – tildelingskriterier
Forpersonen præsenterede problematikken, og at det forventes at Studieleder i december kommer med en kortsigtet løsning, mens der i det kommende år vil komme udkast til en mere varig løsning på administrationens
udfordringer vedr. tildeling af valgfag.
Som det ser ud nu vil beslutningen blive, at der ikke kan vælges valgfag i
modsatte studieby.
UN drøftede bevæggrunde for at ændre tildelingsprincipperne, og konsekvenserne af at studerende evt. ikke vil kunne vælge valgfag i modsatte
studieby.
Det forventes, at UN får løsningsforslag til behandlingen inden det effektueres.
3.2 Evaluering af 4. Semester
Der er i SN-regi nedsat arbejdsgruppe som ser på mulighederne for evaluering af 4.semester og specialet.
Det forventes også her at UN får udspil til behandling.
3.3 Underviserpris
Forpersonen præsenterede diskussionen fra seneste SN-møde.
Næstforpersonen tilføjede, at for de studerende var der to hovedgrunde til
ikke at indstille:
- at der var meget kort svarfrist.
- at DPU har mange fremragende undervisere, og det findes mærkværdigt at skulle fremhæve en enkelte underviser frem for de mange andre dygtige undervisere.
- at det frygtes at man vil indstille den gode performer / den lette undervisning, frem for den udfordrende og besværlige underviser.
Afdelingsleder fandt det ærgerligt at DPU ikke havde indstillet en underviser, og vil på ledelsesniveau opfordrer til at støtte denne eller en lignende
pris.
3.4 Semestermøder
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Lise Skjøt Møller fra VEST fortalte om forløbet og konklusionerne fra semestermøderne.
Der var generelt tilfredshed med gruppeinddelingen, særligt i Emdrup.
Det blev også bemærket, at de studerende bredt på DPU efterlyste fordybelse, som kan tyde på at der mangler en forventningsafstemning om hvad
forelæsninger og måske endda et universitetsstudium indebærer af selvstændigt arbejde og fordybelse.
UN drøftede om det var en korrekt gengivelse, at der manglede tid til fordybelse.
Lise fortalte at det var indtrykket at det var velfungerende hold på GP.
Det aftaltes at man vil være opmærksom på at gruppeinddelingen, trods et
mere tidskrævende arbejde, har fungeret godt, og skal gentages næste år.
4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
Intet yderligere
4.2 Fra afdelingsleder
Der er afholdt lærergruppemøde, hvor der drøftet forslag til valgfag E20. 5
forslag er indkommet på baggrund af en opfordring til at flere undervisere
byder ind med nye valgfagsmoduler:
Motivation med udbud (Aarhus)
Lærer og pædagoguddannelsespædagogik, Kari
Professional development and professional praxis, Clemens (Aarhus)
Dagtilbudspædagogik (København)
Pædagogik inklusion og trivsel (København)
Det forventes at udbyde 2 valgfag i Aarhus og 2 i København.
På kommende seminar gennemgås pensa for 1. og 2. semesters moduler.
Hvis der er tid til det, kunne det være interessant at drøfte specialevejledning. Og herunder måske formulere vejledende retningslinjer.
4.3 Fra studieadministrationen
Dan oplyste, at de fremsendte undervisningsplaner overholder timebudgettet for GP og leverer det nødvendige antal K-timer.
4.4 Fra studienævnet
Intet yderligere
4.5 Fra studievejledningen
Intet yderligere
4.6 Studerende
Valget er gået godt, med stor opbakning til 1. kandidat.
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Nye medlemmer indkaldes til december-mødet og fremefter.
5. Eventuelt
Dan nævnte at der er åbent hus arrangementer på vej d. 4. februar 2020 i Aarhus og den 6. februar 2020 i København - de studerende i UN vil blive inviteret.

