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1. Godkendelse af dagsorden 
Det blev aftalt, at punkt 3.11 blev drøftet først på mødet. Herudover blev dags-
orden godkendt. 
 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
UN godkendte referat fra seneste møde 11. september.  
 

 
3. Drøftelses- og beslutningspunkter 

 
3.1 Drøftelse af 1. semester i et GP perspektiv 
UN drøftede om undervisningsplanerne for 1. semester kan indkaldes tidli-
gere. UN ønsker, at underviserne skal have koordineret og planlagt tidligere, 
så UN kan nå at se planerne, så det stadig er muligt at få evt. kommentarer fra 
UN indarbejdet efterfølgende. Det er nævnets opgave at kvalitetssikre under-
visningen. Det er derfor afgørende at optimere proceduren i forhold til under-
visningsplanerne, således at nævnet har reel mulighed for at gøre sig gældende 
i udarbejdelsen og dermed leve op til sit ansvar. Oliver og Dan går videre 
med at se på muligheder fremadrettet, så UN får bedre tid til at se på pla-
nerne.  

 
 

3.2 Regler om eksamenssprog på uddannelserne på Arts  
UN blev orienteret om de nye regler for eksamenssprog på Arts. Der var ingen 
kommentarer til dette, da det ikke har så stor betydning på GP. 

 
 

Mødedato: 2. oktober 2020 kl. 12.30 – 14.30 
Mødested:  Microsoft teams 
Mødeemne: Ordinært møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)  
 
Medlemmer: 
Niels Bonderup Dohn (mødeleder), Kristine Louise Gustafsson (næstformand), Luise 
Lykkegaard Nøhr, Anders Kring Hansen 
 
Observatører:  Dina Friberg Larsen 
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Kim Behrens Jessen 
(SNUK, referent) 
 
 
Afbud:    Frederik Pio (formand), Dan Fog Enevoldsen (AAU), 
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3.3 Status på handleplaner 
Afdelingsleder orienterede om handleplanernes status. Arbejdet med triv-
sel på uddannelsen har gjort at uddannelsen har været indkaldt til dialog-
møde med prodekanen, hvor der var fokus på 1. semesters pædagogik, 
trivsel og studiegrupper.  
 
Andre punkter fra handleplanen, der skal arbejdes videre med: 
- Sociale/faglige arrangementer: Lunch talks i F21, Afslutningsfest 
- Overdragelsesarrangement 
- Intensiveret samarbejde med alumneforeningen 
- Samarbejde med karrierecenter Arts  

 
Det blev aftalt, at sociale tiltag på uddannelsen skal tages op på næste 
møde. De øvrige punkter er op til formandskabet at sætte på dagsorden på 
kommende møder. 
 
 

3.4 Valg på AU 
UN gjorde status på, hvordan det går med opstilling til valget. De stude-
rende holder møde d. 9. okt med de nye studerende, hvor der skal rekrut-
teres nye medlemmer til UN. Der er opstillingsperiode fra 19.-23. okt. Kl. 
12.00. Det er vigtigt at være meget opmærksom på deadline. Der arbejdes 
på at få 2 nye studerende i Aarhus og Emdrup, mens de nuværende gerne 
forsætter som suppleanter. Underviserne er ved at finde medlemmer og er 
også opmærksom på deadline.  
 
 

3.5 Drøftelse af forholdet mellem professionsbachelorer og akade-
miske bachelorer 
UN drøftede forholdet mellem professionsbachelorer og akademiske ba-
chelorer. 
 
Drøftelsen udspringer af, om der er forskellige forventninger hos professi-
onsbachelorer og akademiske bachelorer til det at være universitetsstude-
rende, og forventningerne til dem fra uddannelsen. Det var et spørgsmål 
om det faglige niveau blev lagt ift. de studerendes baggrund. Dette kan 
både være et spørgsmål om akademisk skrivning og være et spørgsmål om 
sproget i faglitteraturen. Nogle professionsbachelorer har udtrykt bekym-
ring om faglitteratur på engelsk, hvilket man må forvente på en akademisk 
uddannelse, og som der også gøres opmærksom på studieguiden, men der 
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kan måske gøres mere opmærksom på dette i Studiestarten og andre ar-
rangementer i begyndelsen af uddannelsen. Lise går videre med dette. 
Der kan dog måske arbejdes mere med teksterne i undervisningen især i 
begyndelsen af uddannelsen. Dette kunne tages op, som en drøftelse i læ-
rerkollegiet og indarbejdes i undervisningsplanerne, hvilket Oliver vil gå 
videre med. 
I forhold til akademisk skrivning kunne der på første semester gives ek-
sempler på tidligere opgaver (gode og dårlige), så det kan give en bedre 
fornemmelse af, hvad der forventes. Dette kunne også tages op i lærerkol-
legiet. 
Det blev drøftet, om professionsbachelorer ikke i høj nok grad opfatter sig 
som fuldtidsstuderende, eller om de har for meget arbejde ved siden af 
studiet. Her er der dog meget store individuelle forskelle på de stude-
rende.  
Det blev fremført, at drøftelsen relaterer sig til den tilbagevendende kritik 
af 1. semester, der på den ene side lægger op til metode og teori-udarbej-
dede eksamensopgaver, men på den anden side ikke indløser dette krav i 
undervisningsindholdet. Derudover er undervisningen forskningsbaseret, 
hvilket bidrager til at forfordele de akademisk uddannede bachelorers for-
udsætninger for at deltage i undervisningen. Et videnskabsteoretisk per-
spektiv på 1. semester eller en revurdering af de indledende modulers teo-
retiske tilsnit kunne afhjælpe problemet, som er tilbagevendende. Drøftel-
sen om forholdet mellem professionsbachelorer og akademiske bachelorer 
er central i nævnet og undervisernes videre arbejde med undervisnings-
planerne på 1. semester.    
 
Det ser ikke generelt ud til, at der er problemer med niveauet på uddan-
nelsen eller de studerendes udbytte, når man kigger på de karakterer, der 
afgives på uddannelsen som generelt er ganske fine og over gennemsnit. 
 
 

3.6 Evaluering af studiestart 
Punktet blev udskudt. 
 
 

3.7 Evaluering af Studiegruppeværktøjer 
UN evaluerede studiegruppeværktøjer. 
 
Pga. corona blev arrangementet afholdt online, hvilket ser ud til at have 
givet mange flere deltagere. Det er dog ikke alle der har evalueret. 
Overordnet er der fin tilfredshed med workshoppen som helhed. Et op-
mærksomhedspunkt til næste år kan være, at det skal bedre alignes, hvad 
de studerende bliver præsenteret for af tutorerne i introdagene i forhold 
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til, hvad der er planlagt, at de får på workshoppen. I Aarhus kan man af 
kommentarerne læse, at de allerede var blevet præsenteret for en del af 
indholdet. 
 
 

3.8 Behandling af nødstudieordninger 
UN godkendte forslag til nødstudieordninger, som blot indebærer at 
mundtlige eksamener omlægges til zoom.  
 
 

3.9 Forhåndsgodkendelse af Summer University udbud 2021 (be-
slutningspunkt)  
Uddannelsesnævnet forhåndsgodkendte de påtænkte Summer University 
udbud 2021 til egen kandidatuddannelse. 

 
 
3.10 Evaluering af kriterier for fordeling af valgfag 

Punktet blev udskudt til næste møde. 
 
 

3.11  Indførsel af portfoliospeciale  
Uddannelsesnævnet drøftede portfoliospeciale ud fra standard prøvebe-
skrivelsen 
 
UN ønskede at vide mere om, hvad det vil indebære at give de ordinære 
studerende for at tage eksamensformen. Det blev derfor besluttet at ud-
skyde punktet til næste møde.  
 

 
 

4. Meddelelser  
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

- Afbud – ingen meddelelser 
4.2 Fra afdelingsleder 

- Der har været afholdt dialogmøde med prodekanen med fo-
kus på 1. semesters pædagogik, trivsel og studiegrupper. 

- Der er igen kommet flere restriktioner fra Ministeriets side 
ift coronasituationen. Der arbejdes i øjeblikket med, hvilken 
betydning det får på afviklingen af den fysiske undervis-
ning.  

- Oliver går af som afdelingsleder, så der arbejdes på at finde 
en ny på afdelingen. 

4.3 Fra studieadministrationen 
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- Intet nyt 
4.4 Fra studienævnet 

- Intet nyt 
4.5 Fra studievejledningen 

- Studievejledning har fået lov til igen at have mulighed for 
fysisk fremmøde. Der er lavet forskellige coronasikringsfor-
anstaltninger, så det er sikkert at afholde. 

- Alle arrangementer resten af semesteret skal omlægges til 
online format. 

4.6 Fra de studerende 
- Der ønskes et punkt på decembermødet med drøftelse af det 

faglige indhold på uddannelsen. 
- Der blev spurgt til, om der kan være mulighed for at deltage 

i undervisningen både fysisk og online, alt efter de stude-
rendes valg. Det blev oplyst, at der gøres alt for at undervis-
ningen kan afholdes fysisk, men at man har mulighed for at 
prøve at aftale med sin underviser, om undervisningen kan 
optages (både video og lyd), og så har de studerende også 
mulighed for at få sig en studieassistent, der kan hjælpe 
med noter og evt. optagelse af undervisningen. 
 

5. Evt. 
Intet 

 
Mødet sluttede 14.35 


