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2.1.b Evaluering af 

studiegruppeværktøjer E19 Uddannelsesnævnsmøde Generel Pædagogik 23. oktober 2019.pdf
  

1. Godkendelse af dagsorden 

Bettina kommer kl. 10.30 (pkt. 3.3), hendes punkt kommer umiddelbart der-

efter. Ellers blev dagsorden godkendt. 

 

2. Beslutning 

 

2.1 Evaluering af kandidatstudiestart 

UN drøftede den kvantitative evaluering af studiestarten på kandidatud-

dannelserne inden de skal videre til SNs november-møde. Drøftelsen i UN 

vil sammen med opsamling på de fokusgruppeinterviews som VEST gen-

nemfører danne baggrund for studienævnets evaluering. 

Forpersonen noterede sig, at det har været en rigtig god studiestart. 

Der er kommentarer til, at der mangler lidt socialt samvær, men ellers rig-

tigt meget ros til tutorerne og det samlede arrangement. 

UN besluttede at være opmærksomme på at det sociale aspekt skal fylde 

mere ved næste års studiestart. 

Fra VEST nævntes at der ved studiegruppedannelsen i Aarhus har været 

udfordringer ifht. geografi. 

Forpersonen påpegede at vi i løbet af foråret vil have erfaringer med grup-

pernes robusthed, som kan videreføres til gruppedannelsesprocessen næ-

ste år. De tilgrundliggende parametre for gruppedannelsen er altid gen-

stand for kritisk drøftelse. 

Afdelingsleder tilføjede stor tak til de medvirkende tutorer og bidragende 

VIPeres arbejde, som alle er lykkedes godt med deres opgaver i studiestar-

ten. Forpersonen bifaldt. 

Lise (VEST) fortalte at den vedlagte rapport om Studieværktøjer viser at 

der er god tilfredshed med arrangementet. Hun fandt de tilknyttede kom-

mentarer givende.  

Fra VEST anbefalede, at der i undervisningsplanerne gerne må være tyde-

ligere (særligt i Aarhus) at gruppedannelserne finder sted. Gerne som en 

ensartet information i undervisningsplanerne. 

Der kan have været grundlag for misforståelse af hvad der kunne forven-

tes (nemlig ikke redskaber til gruppearbejde; notatteknik og lignende.). 

 

2.2 Mødedatoer for foråret 2020 

Mødedato: 23. oktober 2019 kl. 09.00 – 12.00 
Mødested: Emdrup A302 - Aarhus 1483-523 Det Gule Rum 
Mødeemne: 8. møde i Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN) 
 
Medlemmer 
Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Mathias Holst Manstrup, Mathias 
Lyngby Johansen, Karina Hou Theilade, Suppleanter: Sille Hetland, Alva Ly Autrup 
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller 
(studievejl.), Stephan Reinemer (adm., referent) 
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UN besluttede følgende møderække for foråret: 

Fredag d. 17. januar 2020 kl. 9 - 12 

Fredag d. 7. februar 2020 kl. 13 - 15.30 

Fredag d. 6. marts 2020 kl. 9 - 12 

Onsdag d. 15. april 2020 kl. 9 - 12 

Onsdag d. 6. maj 2020 kl. 9 - 13 - UV-planer - husk frokost 

Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 10 - 12 - ekstraordinært møde – godkendelse 

af undervisningsplaner 

Onsdag d. 3. juni 2020 kl. 10 - 12 

 

2.3 Anonymisering af eksaminer 

UN identificerede eksaminer i studieordningen der ønskes anonymiseret 

fremover (i studieordningens levetid). 

”Pædagogik, samfund og kultur” og ”Pædagogikkens videnskabsteori og 

forskningsmetoder” blev fra fagmiljøet foreslået. Mens det blev nævnt un-

der drøftelsen at ”Moderniseringen af pædagogisk omsorg” også lader sig 

godt anonymisere. 

UN besluttede at lade SNUK meddele eksamensadministrationen at ano-

nymisere: 

 Pædagogik, samfund og kultur 

 Pædagogikkens videnskabsteori og forskningsmetoder 

 Moderniseringen af pædagogisk omsorg 

 

UN besluttede at give SNUK det opdrag, at undersøge om der kan knyttes 

bemærkning om anonymisering til alle uddannelsernes styredokumenter 

(studieordninger). Dette for at undgå mistænkeliggørelse af det enkelte 

modul og tilknyttede undervisere. 

 

2.4 Studieordningsændringer 2020 

Studienævnet havde bedt om en status fra de uddannelser der arbejder 

med studieordningsændringer 2020. SO-ændringer 1. behandles på SN-

møde i november (frist for oversendelse fra UN til SN 19. november 2019) 

og godkendes endeligt i december. 

Forpersonen fortalte, at fagmiljøet har sondreret terrænnet for mulighe-

der for at øge vægtningen af mundtlig udprøvning på uddannelsen. 

På møder den 25. oktober og 30. oktober 2019 har fagmiljøet aftalt at ar-

bejde videre med mulige ændringer. Der præsenteres forslag for UN d. 20. 

november som fremsendes til SN umiddelbart derefter. 

  

3. Orientering & drøftelse 

 

3.1 Valgfag efteråret 2020 
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Efter drøftelse på SN-september drøftede UN procesplan for valgfag E20 

og kommer med evt. kommentarer til SNUK 

Der var i UN opbakning til formålet om at offentliggøre valgfag inden fri-

sten for forhåndsgodkendelse, men ingen yderligere kommentarer til pro-

cesplanen. 

Afdelingsleder fortalte i øvrigt, at der i fagmiljøet pågår arbejde med gen-

udvikling af valgfagsporteføljen.  

Der er udviklet et skriv med forskellige parametre/grundlag for udvikling 

af valgfag: egne forskningsområder, stemningen blandt de studerende, an-

dre uddannelsers udbud, tematisk ift. uddannelsens øvrige moduler osv. 

Det bliver drøftet om der skal være en turnusordning for udbuddet, eller 

prioriteringen af tidligere populære udbud. 

Afdelingsleder fortalte at han ved MUS-samtaler med kolleger også taler 

om valgfagsudvikling.  Drøftelsen fortsætter ved kommende afdelingsmø-

der. 

 

3.2 AU Valg 2019 

UN gjorde status over koordineringen af valgprocessen. Frist for indsen-

delse af kandidatliste var fredag 25. oktober 2019 kl. 12.00, men er nu ryk-

ket til d. 28. oktober 2019. 

Der afholdes informationsmøde d. 23. oktober 2019 kl. 12. 

Der lader til at være en del interesserede (også nuværende medlemmer af 

UN), så der er mulighed for at der kan blive kampvalg. 

 

3.3 GP Alumneforening (Bettina) 

Bettina deltog som gæst. Afdelingsleder præsenterede projektet som er 

udarbejdet under Bettina virksomhedspraktik på GP, hvor hun har udar-

bejdet notat om alumneforeningen på baggrund af sine iagttagelser. 

Bettina fortalte om alumneforeningens udfordringer, som delvist skyldes 

at der har været en løs organisering. Den fungerende formand, vis mandat 

har betydet at der har været uhensigtsmæssigt megen og tung administra-

tion for formanden.  

Betinna forslår derfor, at der formelt vælges en forperson, som har beslut-

ningskompetence mellem møderne. 

Der savnes også en direkte kobling til GP-uddannelsen, som for nuvæ-

rende alene består af færdige kandidater, der ikke har det fornødne ind-

blik i dagligdagen på GP. 

Ved den kommende generalforsamling og årsmøde, lørdag d. 26. oktober, 

vil der skulle vælges en ny bestyrelse, og Bettina opfordrede til at aktive 

studerende og ansatte stiller op for at øge kontakten med uddannelsesmil-

jøet. 

Hun nævnte også at foreningen trænger til en opdatering også helt prak-

tisk af hjemmesiden. 
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UN drøftede efter Bettinas præsentation mulighederne for at støtte det vi-

dere arbejde i alumneforeningen. 

Det blev aftalt, at forfatte en lille tekst til den nye årgangs facebookgruppe 

som virker til at være meget aktive. 

UN var glade for at høre, at Bettina gerne vil bringe sine resultater videre 

til den nye bestyrelse, når en sådan er valgt. 

 

3.4 Status på ”Mød dit SN” og ”studielivscafe” 

Mød dit studienævn gik godt generelt, men uden deltagelse fra GP. Ved et 

tidligere møde er en anden interesseret blevet orienteret. Efterfølgende 

har flere andre kandidater meldt sig. Det blev nævnt, at der har været sav-

net information om arrangementet. 

Studielivscafeen havde et godt udgangspunkt. Der kom desværre kun en 

enkelte studerende. Der er en god opbakningen til idéen. 

Det nævntes at tidspunktet måske kan ændres til et tidspunkt med mere 

aktivitet på campus. 

Forpersonen vil tage drøftelserne videre til Studienævnet. 

  

3.5 PVF eksamensbemanding 

De studerende fortalte, at baggrunde for punktet er at der på PVF modulet 

er vejledning og eksamination efter lokalitet hhv. Aarhus og Emdrup. Så-

ledes er der alene vejledning i det emne den tilstedeværende underviser er 

bekendt med. Idet pågældende fag alene vejledes af denne underviser. 

Det bliver særligt tydeligt i dette fag, hvor der er klar forskel mellem de to 

fagligheder der behandles inden for faget (metode og videnskabsteori). De 

pågældende underviser vil således kun vanskeligt kunne vejleder i hinan-

dens fagområder, og de studerende er således hensat til at modtage vejled-

ning og eksamination fra den faglighed der er repræsenteret lokalt. 

 

4. Meddelelser 

4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

 

4.2 Fra afdelingsleder 

AU strategien er i høring i øjeblikket  

Der afholdes lærerseminar 11. december 2020 

 

4.3 Fra studieadministrationen – nyhedsbrev vedlagt 

Intet yderligere 

 

4.4 Fra studienævnet 

Intet yderligere 

 

4.5 Fra studievejledningen 
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Intet yderligere 

 

5. Eventuelt 

Intet 


