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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 
 

2. Opfølgning på godkendt referat  
Der var ingen opfølgning på det godkendte referat.  

 
 

3. Meddelelser 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

- Ingen meddelelser 
3.2 Fra afdelingsleder 

- Der var institutledelsesmøde i går, hvor Corona-situationen 
blev drøftet. Det ser ikke ud til, at en gradvis genåbning er 
lige på trapperne. Der blev også drøftet omlægning af eksa-
mener til digitale eksamener (ikke aktuelt for GP) samt de 
menneskelige omkostninger ved hele situationen. Der er 
desværre heller ikke udsigter til, at biblioteket åbner forelø-
big, selvom alle fagmiljøer ønsker dette. 

- Det er tilladt for undervisere at hente ting eller printe ud på 
universitetet - naturligvis under hensyntagen til alle de gæl-
dende sundhedsforhold. 

- Specialestuderende har spurgt til hvordan de skal forholde 
sig til vejledningsplanen. Alle opfordres til at følge retnings-
linjerne på coronahjemmesiden. 

- Det er også uvist, hvad der skal ske med studiestarten. Her 
afventes der nyt ovenfra. Der er dog møde med tutorer lige 
efter dette møde, og der arbejdes videre med planlægningen 
til trods for den aktuelle situation. 

Mødedato: 15. april 2020 kl. 9.00 – 12.00 
Mødested:  Virtuelt mødelokale 1008@vmeet.au.dk 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)  
 
Medlemmer: 
Frederik Pio (formand), Lars-Henrik Schmidt, Niels Bonderup Dohn, Kristine Louise 
Gustafsson (næstformand), Anders Kring Hansen, Luise Lykkegaard Nøhr 
Suppleanter: Alva Ly Autrup,  Sille Hetland, 
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (stu-
dievejl.), Kim Behrens Jessen (SNUK, referent) 
 
Afbud:   
 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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- For Ph.D’ere arbejdes der også på at finde forskellige løs-
ninger. Også her henvises der til coronahjemmesiden. 

- Der afholdes afdelingsmøde på tirsdag. Her vil erfaringer 
med håndtering af lock down situationen blive drøftet. 

- Ift. Zoom skulle der ikke være sikkerhedsproblemer pga. de 
servere der anvendes.   

3.3 Fra studieadministrationen 
- Der var udsendt nyhedsbrev for Arts Studier for april  

3.4 Fra studienævnet 
- Der arbejdes på løsninger ift afholdelse af eksamen digitalt. 

3.5 Fra studievejledningen 
- Vejledningen kører stadig, selvom det mest er mail- og tele-

fonvejledning  
- Arrangementerne er aflyst indtil videre. 

3.6 Fra de studerende 
- Der er store frustrationer blandt specialestuderende, især 

blandt dem som ikke umiddelbart har mulighed for dispen-
sationer (ingen sygdom, børn mv).   
 
 

4 Drøftelses- og beslutningspunkter 
 
4.1 Afholdelse af undervisning og eksamener under lock down 

UN drøftede afholdelse af undervisning og eksamener under lock down. 
- Undervisningen er blevet omlagt til at være virtuel. De stu-

derende kunne meddele, at det har fungeret overraskende 
godt, og at de ikke føler sig så ramt af situationen ift. under-
visning. Underviserne er dog ikke helt så begejstrede for at 
undervise virtuelt, både fordi det kræver en del ekstra ar-
bejde, og fordi nærheden og tilstedeværet i undervisningen 
ikke er på samme niveau som ved fysisk fremmøde. Det blev 
derfor drøftet, at man skal være opmærksom på, at virtuel 
undervisning ikke skal være den nye normal efter lock 
down, og det er derfor heller ikke ønskeligt i forhold til un-
dervisning på de to campusser.  

- GP er ikke så berørt af situationen på eksamensområdet, da 
der kun er skriftlige eksamener i dette semester. Det umid-
delbare indtryk er, at de fleste har afleveret til den første ek-
samensdato op til påske, hvilket er positivt. 

- Der blev spurgt til, om den manglende adgang til biblioteket 
kan få indflydelse på bedømmelsen af eksamener. Det blev 
oplyst, at der stadig skal bedømmes efter de samme faglige 
mål som hidtil. Det er derfor nødvendigt for de studerende 
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at drøfte med deres vejleder, hvordan lukningen skal gribes 
an. 

 
4.2 Drøftelse af eksamensplan V20/21 

UN drøftede forslag til eksamensplan for V20/21. 
- Der var enkelte kommentarer til planen bl.a. en forkert 

dato. 
- Koordinatorerne på 1. sem. har holdt møde og ønsker at 

flytte lidt på planen for at give de studerende mere tid til at 
læse op til den mundtlige (D&L). De studerende kommente-
rede, at hvis der ændres på planen, så skal der også flyttes 
rundt på workshops i de to forløb. Det blev aftalt, at dette 
skal huskes, når undervisningsplanerne skal behandles på 
næste UN-møde. 

- Dan melder tilbage til UVAEKA om ovenstående. 
 
 

4.3 Status på handleplan 2019 
Som optakt til årlig status på næste Uddannelsesnævnsmøde, gør Uddan-
nelsesnævnet kort status på sidste års handleplan. 
 
De fleste dele af handleplanen er gennemført.  

- Virksomhedsprojektet udbydes nu under GP 
- Der er kommet en tættere kontakt til Alumneforeningen ved 

at Merete Wiberg er blevet valgt ind i bestyrelsen. Det blev 
drøftet om Merete skulle inviteres til et UN-møde for at 
drøfte Alumneforeningen. 

- Der er endnu ikke fundet en løsning på en (virtuel) plat-
form, hvor undervisere, fagkoordinator, tutorer, studenter-
repræsentanter i demokratiske organer samt ordinære stu-
derende nemt kan kommunikere med hinanden om alle ud-
dannelsesrelevante sagsforhold. Der opfordres stadig til, at 
de studerende henvender sig til underviserne også uden for 
undervisningstimer. 

- Der arbejdes også forsat på flytningen i Emdrup og på, 
hvordan GP kan tydeliggøres på Campus. 

- GP deltog ikke i case-competition i E19, men det bør overve-
jes fremadrettet. 
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4.4 Drøftelse af spørgsmål om studieliv  
UN drøftede spørgsmål fra efterårets undervisningsevalueringer om stu-
dieliv.  
 
UN havde følgende kommentarer: 

- Der er forespørgsel på faglige og sociale arrangementer med 
undervisere, eksterne foredragsholdere og alumner og virk-
somheder. Det er dog påfaldende, at de tiltag som arrange-
res (fx lunch talks mv) ikke anvendes i en udstrækning, som 
efterspørgslen ellers ser ud til at efterlyse. Der blev drøftet 
hvad, der vil virke bedst og hvordan. 

- Der ønskes mere studiemiljø og lokaler til at udfolde dette. 
- Der er ønske om mere personlig vejledning 

 
UN giver tilbagemelding på SN mødet d. 24. april. 

 
 

4.5 Orientering om studieordningsproces  
UN blev orienteret om status på studieordningsproces. Der har været 
afholdt første møde blandt underviserne, hvor der blev drøftet place-
ring af mundtlige elementer i uddannelsen. Det næste møde er d. 19. 
maj kl. 12.30-14.00, hvor Kristine og Anders også gerne må deltage. 
 
 

4.6 Introduktion til SN og UN2020 
UN var udsendt introduktion til UN arbejdet. Der blev især understre-
get tavshedspligt og habilitet. 
Det blev aftalt, at Kim sender introduktionen til cheftutorerne, så de 
kan introducere til dette ved studiestarten. 
 

 
5 Evt. 

Intet 
 
 
Mødet sluttede 12.07 


