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Kim Behrens Jessen

Mødedato: 11. september 2020 kl. 12.30 – 14.30
Mødested: D120, 1483-556 (Inspiratorium), Microsoft teams
Mødeemne: Ordinært møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)
Medlemmer:
Frederik Pio (formand), Lars-Henrik Schmidt, Niels Bonderup Dohn, Kristine Louise
Gustafsson (næstformand), Luise Lykkegaard Nøhr, Anders Kring Hansen
Observatører: Dina Friberg Larsen
Tilforordnede
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Kim Behrens Jessen (SNUK, referent)
Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
UN godkendte referat fra seneste møde 21. august.

3. Drøftelses- og beslutningspunkter
3.1 Orientering om studieordningsændringer 1.9.20
UN blev orienteret om de studieordningsændringer, der er trådt i kraft pr.
01.09.
Oversigt over ændringer der træder i kraft pr. 1. september 2020 for afdelingen:
Uddannelse
GP

Ændring pr. 1. september 2020

Tilføjelse af mulighed for at inddrage erfaring i ansøgning om optag på uddannelsen.
Tilføjelse af Virksomhedsprojekt for GP
Skriftlige opgaver: fjernes af tegnangivelse i parentes

De generelle studieordningsændringer er beskrevet i Nyhedsbrev fra Arts
Studier.

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
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3.1.b Evalueringsnotat E2019 og F2020
UN drøftede udkast til evalueringsnotat af E19 og F20.
Der blev drøftet, om der skal gøres noget på tværs af DPU ift. besvarelsesprocenten. Forskellige forslag blev overvejet. Det blev besluttet, at Kristine tager sagen op i studienævnet.
Studiemiljø og de studerendes deltagelse blev også drøftet. Det blev aftalt
at tage ”tilfredsstillende” ud af teksten.
Der blev foreslået en tilføjelse af drøftelsen af sammenhængen mellem
modulerne. Kristine sender en tilføjelse til Frederik.
UN godkendte notatet med ovenstående rettelse og tilføjelse. Frederik
sender det endelige notat til studieleder.

3.2 UN spørgsmål til undervisningsevaluering E20, F21 og E21
UN kan beslutte spørgsmål til undervisningsevalueringen for E2020,
F2021 og E2021.
UN besluttede at tilføje følgende spørgsmål:
AR-DPU-SN-068

Modulet har bidraget til en god indføring i det pågældende fagområde

Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Del-

AR-DPU-SN-069

Det aktuelle modul synes at hænge godt sammen med mit øvrige
studieforløb

Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Del-

AR-DPU-SN-070

Der har generelt været en tydelig rød tråd i modulforløbet

AR-DPU-SN-072

AR-DPU-SN-062
AR-DPU-SN-061

Organiseringen af undervisningen var hensigtsmæssig (balancen
mellem forelæsninger, tavle, digitale virkemidler, holddiskussioner, gruppe- og studenterarbejde)
Jeg har været sikker på, hvad der forventedes af mig fagligt på faget/modulet

vist uenig|Uenig
vist uenig|Uenig
Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Delvist uenig|Uenig
Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Delvist uenig|Uenig
Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Delvist uenig|Uenig

Der er sammenhæng mellem det faglige indhold og modulets læ-

Enig|Delvist enig|Hverken-eller|Del-

ringsmål som beskrevet i studieordningen

vist uenig|Uenig

Herudover vil UN give modulkoordinatorerne lov til selv at tilføje yderligere spørgsmål fra spørgsmålsbanken. Dan sender vejledning og spørgsmålsbank rundt til alle modulkoordinatorer.
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3.3 Kvalitetssikring af intern bedømmelse
Uddannelsesnævnet drøftede intern bedømmelse.
Der var et par tilfælde af gensidig censur, som skyldes praktiske nødvendigheder. Det har dog ikke givet anledning til nogen bemærkninger.

3.4 Specialeevaluering
UN drøftede evalueringen af specialeforløbet ved GP.
Der var kun 9 studerende, som havde besvaret (eller delvist besvaret) evalueringen.
UN havde følgende kommentar til evalueringen:
- UN mente evalueringsskemaet var for lang. Der burde være
færre spørgsmål (muligvis kun fritekstbesvarelse)
- De studerendes behov for deltagelse i specialefællesskaber
under corona blev påpeget.
- Coronanedlukningen har ramt skævt blandt de studerende.
- Tildeling af specialevejleder foreslås af halvdelen, at det
sker i begyndelsen af 3. sem.
- Effekten af dialog med vejleder/vejledningsworkshops og
betydningen for indkredsning af specialeemnet blev drøftet.
- Individuelle vejledningsforløb foretrækkes af de studerende.
- Der har været et stort behov for metodiske overvejelser og
dataindsamling. Det blev drøftet om dette skal tages op tidligere i uddannelsen end PVF, hvilket dog vil indebære en
studieordningsændring. Der blev aftalt, at dette kan tages
op på et senere møde.
- Ift. til gennemførelsen af specialeprocessen var de vigtigste
parametre: den røde tråd i uddannelsen, ingen uafsluttede
eksamener og især den gode specialevejledning.
- Der opleves god sammenhæng i semestrene og gennem uddannelsen
- Der efterspørges større praksisrelevans og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Drøftelserne opsummeres i den udsendte skabelon, som Frederik og
Kristine udfylder. Denne rundsendes til UN inden den videresender til
behandling på studienævnsmødet i september.
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3.5 Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts (orientering)
Punktet udskydes til næste møde.

3.6 Status på handleplaner
Punktet blev udskudt til næste møde.

3.7 Valg på AU
UN-forpersonen orienterede om valg på AU i efteråret 2020.
UN besluttede, at UN-forpersonen står for opstilling af undervisere og
UN-næstforpersonen står for opstilling af studerende.

3.8 Drøftelse af forholdet mellem professionsbachelorer og akademiske bachelorer (drøftelsespunkt)
Punktet blev udskudt til næste møde. Det blev aftalt, at de udskudte punkter skal først på dagsorden på næste møde.

3.9 Indkaldelse af F21 moduloversigter fra modulkoordinatorer
UN drøftede mulige ønsker til, hvad modulkoordinatorerne skal indlevere
i moduloversigterne. Det blev aftalt, at Kristine og Niels går videre
med dette og sender en konklusion/formulering til Frederik.

3.10 Årgangsmøde 1./3. semester i november
UN drøftede afholdelse af årgangsmøde i november. Pga. coronasituationen kan der ikke bookes møder til sociale arrangementer. Det blev aftalt at
gå videre med det til november 2021. Dan går videre med at booke lokale
til dette.

4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
- Intet nyt
4.2 Fra afdelingsleder
- Evaluering af studiestart kommer på næste UN-møde
4.3 Fra studieadministrationen
- Nyhedsbrev fra Arts Studier for september var udsendt.
4.4 Fra studienævnet
- Intet nyt
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4.5 Fra studievejledningen
- Studievejledningen i Emdrup er igen hjemsendt, men studenterstudievejlederne er fortsat på telefon og mail i åbningstiden.
- Der er afholdt studiegruppeværktøjer på GP og de har fået
gode evalueringer. Dette udsendes på skrift på et senere
UN-møde.
- Kickstart din specialeproces er i gang med at blive omlagt til
et online arrangement
4.6 Fra de studerende
- Der blev spurgt til mulighed for fysisk tilstedeværelse for
studerende til UN-møder. Det blev aftalt både at indkalde
kommende møder fysisk og online.
- Der blev spurgt til længden af møderne og længden af dagsorden. Det blev aftalt, at møderne til forårets møderække
kan forlænges med en halv time.
5. Evt.
Intet
Mødet sluttede 14.44

