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Mødedato: 18. september 2019 kl. 09.00 – 12.00
Mødested: Emdrup A302 - Aarhus 1483-523 Det Gule Rum
Mødeemne: 7. møde i Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN)
Medlemmer
Frederik Pio (formand), Mathias Holst Manstrup, Mathias Lyngby Johansen, Karina
Hou Theilade, Sille Hetland, Alva Ly Autrup
Tilforordnede
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller
(studievejl.), Stephan Reinemer (adm., referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 3.1 udgår, da Betina har meldt forfald.
Navneændring for studentermedlem skal fremover fremgå.
2. Beslutninger
2.1 Semestermøder
Studievejledningen ønskede input fra UN om indhold til semestermøder,
og Lise Skjøt Møller (studievejledningen) præsenterede det nuværende
format for semestermøder som er planlagt til d. 5. november i Emdrup og
7. november i Aarhus.
Det blev nævnt, at der ikke synes at være behov for ændringer.
Der var på sidste semestermøde tilfældigt besøg af UN-forpersonen. Men
det er ikke fra de studerende et ønske, at der er deltagelse fra fagmiljøet.
Forpersonen nævnte, at det er vigtigt at holde for øje at der ikke er tale om
en decideret faglig evaluering. Men det skal samtidigt ikke være et tabu at
drøfte faglige emner i forbindelse med de studerendes trivsel og sociale
velbefindende på studiet.
Han nævnte yderligere at mødet kan bruges til også at minde hinanden
om de ting på studiet der fungerer godt.
Det blev aftalt, at referatet fra mødet ikke medsendes som bilag ved drøftelse i UN.
I forhold til drøftelse om studiegrupperne fungerer, blev det aftalt at tage
samtale i mindre grupper som giver mulighed for at lufte evt. udfordringer
lettere end i plenum.
2.2 Spørgsmål til undervisningsevaluering E19
UN drøftede hvilke spørgsmål UN ønsker skal indgå i undervisningsevalueringen for efterårets moduler.
Forpersonen præsenterede de obligatoriske spørgsmål fra AU og SN, og
UNs opgave med at beslutte sig for yderligere spørgsmål.
Forpersonen anbefalede, at man holdt sig på omkring 10 spørgsmål samlet.
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UN drøftede det forhold, at der ikke spørges til vejledning og feedback, og
i hvilket omfang der er en fælles forståelse af særligt begrebet ”Feedback”.
UN besluttede, at tilføje alle de anbefalede spørgsmål til spørgeskemaet og
formulerede et yderligere:
Der har i modulforløbet være en passende mulighed for dialog og vejledning
Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Delvist uenig|Uenig
UN besluttede, at modulkoordinator kan tilføje maksimalt 2 spørgsmål.
2.3 Studieordningsændringer 2020 (Frederik)
SNUK fortalte om studieordningsprocessen hidtil, og at der fra prodekanen er givet tilsagn til at arbejde videre med ændringsforslag til studieordningen med sigte på ikrafttræden 1. september 2020.
Fredrik fortalte, at den påtænkte ændringen har været drøftet i lærergruppen.
Der er hans forslag, at den arbejdsgruppe som skal arbejde videre med et
forslag om eksamensformen på modulet Pædagogik, Samfund og Kultur.
UN drøftede hvilke moduler der ville være relevante at foretage en ændring på, med det sigte bedre at understøtte uddannelsens kompetenceprofil, herunder formidling.
Afdelingsleder nævnte, at den større evaluering der var af GP for to år siden, viste at der savnes arbejdsmarkedsrettede kompetencer. Det kunne
overvejes om der er didaktiske tiltag i undervisningen der kan indfri kompetencemålet, eksempelvis ved oplæg eller konference.
Forpersonen nævnte at specifikt for Almen Pædagogik fremgår, at den
studerende efter modulet kan give mundtlig præsentation, som ikke kan
påvises i den nuværende prøveform.
Det blev nævnt, at der er prøve på Bacheloruddannelsen i Filosofi, som er
gruppebaseret skriftligt produkt med individuel udprøvning.
UN opfordrer lærergruppen til at nedsætte et udvalg, der arbejder videre
med et forslag til justering af studieordningen i første omgang i forhold til
bedømmelsernes konsistens med kompetenceprofilen (evt. ved ændring af
prøveformen på Almen Pædagogik).
3. Orientering & drøftelse
3.1 GP Alumneforening (Bettina)
Punktet udgik da oplægsholderen havde meldt forfald.
3.2 AU Valg
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Der afholdes et samlet arrangement (Mød dit studienævn), som helt eller
delvist foregår via video-link. Fastsat dato er torsdag den 3. oktober 16.30.
UN gennemgik de kommende arrangementer og sikrede sig at der er deltagelse fra UN ved både Studielivscafé og Mød dit Studienævn.
De studerende har allerede planlagt oplæg på holdene i Emdrup – i Aarhus følges der op på om det er en mulighed.
Arrangementet Mød dit Studienævn er annonceret til video-link – det afklares hvad formatet bliver.
Der er tvivl om hvor opstillingslisterne er at finde – de kommer forhåbentligt på au.dk/valg snarest.
3.3 Studiestart
UN havde statusdrøftelse om studiestartens forløb.
Fra Aarhus meldes som god tilfredshed. Der har været en enkelt udfordring i forhold til gruppedannelse, og nogle spørgsmål til eksaminationssproget på modulet Didaktik og Læring, hvor der undervises på engelsk.
Hvad angår inddeling af studiegrupper var der kommentar til studiegruppeværktøjer/øvelser, om at der var overlap mellem de forskellige oplæg.
Der blev yderligere givet udtryk for at studiegruppedannelsen finder sted
tidligere.
I Emdrup var der god tilfredshed og fremmøde. Der blev i gruppedannelsen rettet op efter enkelte studerendes indsigelse. Det er meget engagerede studerende.
Tilbagemeldingen fra studenterstudievejlederne er at de studerende i Aarhus også var meget engagerede.
Afdelingsleder udtrykte sin glæde over tilfredsheden fra de nye studerende, og sin taknemlighed for de aktive studerende der har bidraget til
arrangementerne.
3.4 Studieordningsændringer og opdateringer
UN orienteredes om justeringer i studieordningen for Kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik pr. 1. september 2019. Stephan orienterede om
ændringer af generelle regler, herunder særligt tilføjelsen af mulighed for
at aftale eksamenssprog med underviser (skandinavisk eller engelsk).
4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
Ingen yderligere
4.2 Fra afdelingsleder
Studiestarten er gået godt
På kommende lærermøde vil være indledende drøftelse af valgfag og af
studieordningsjusteringer. Der vil være besøg fra bibliotekets fagreferent,
for at fortælle om ændringer i deres rolle.
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4.3 Fra studieadministrationen
Stephan fortalte om Nyhedsbrev fra ARTS Studier, som indeholder yderligere udspecificering af ændringer i Generelle Regler.
Dan fortalte, at der er sendt forslag til eksamensplanlægning og lokalebooking ud.
4.4 Fra studienævnet
Stephan fortalte om seneste møde i SN, og fortalte lidt om punkterne på
det kommende møde, herunder anonymisering af eksaminer.
4.5 Fra studievejledningen
Studievejledningen kommer på besøg i undervisningen.
5. Eventuelt
Det blev nævnt at fremmødet til forelæsningerne er dalende.

/For referat, Stephan Reinemer/

