
 
 

 

 

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-au-
studier/ledelse-og-medarbejdere-i-

au-studier/au-studier-ar 
 

Referat - 
godkendt 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 21. august 2020 
 

 

Side 1/4 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 
 
 

2. Opfølgning på godkendt referat  
Der var ingen opfølgning på referatet fra mødet 4. juni  
 

 
3. Drøftelses- og beslutningspunkter 

 
3.1 Godkendelse af Undervisningsplaner E20 

UN drøfter reviderede undervisningsplaner og godkendelse af disse.  
Hvad sker der, hvis planer ikke bliver godkendt. Der var enighed om, at 
koordinatorerne har en stor frihed til at udforme modulerne, som de fin-
der bedst. Det kunne dog overvejes at UN skal med ind over tidligere i ud-
arbejdelsen. Og om hele modulet i fremtiden skal gentænkes i forhold til 
indhold, forløb og ressourceforbrug. 

 
PSK, Aarhus: 

- Det blev efterspurgt, hvad meningen var med det fænome-
nologiske i et tendentielt arbejdsmæssigt presset forløb, der 
i forvejen ser bort fra vigtige traditioner så som socialisati-
onsteori, hverdagslivssociologi og kultursociologi. Det blev 
oplyst, at det erfaringsmæssigt giver rigtig god mening og af 
ressourcemæssige årsager ikke har kunnet lade sig gøre på 
andre måder. 

- Der blev drøftet, om der er for meget fokus på tematiske 
områder og ikke så meget på centrale teorier. 

- UN godkendte planen. 

Mødedato: 25. juni 2020 kl. 9.30 – 11.30 
Mødested:  1483,556, Zoom 
Mødeemne: Ekstraordinært 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), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Kim Behrens Jessen 
(SNUK, referent) 
 
Gæster til punkt 3: Karen Bjerg Petersen, Lotte Hedegaard-Sørensen   
 
Afbud:    Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lotte Hedegaard-Sørensen 
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PSK, Emdrup: 

- Der blev spurgt til, om modulet kommer omkring nok cen-
trale teorier og især originale forfattere. Det er dog blevet 
bedre. 

- Der blev påpeget, at der stadig er litteratur om kvalitative 
metoder. Og at der ikke er noget om kvantitative metoder. 
Begge dele burde ligge i PVF 

- Der er stadig tomme markeringer af sidetal 
- Der er en skævvridning i, om det er en generel indføring i 

området eller om det er lidt for specifikt på visse punkter 
- Der var flere kritikpunkter, som ikke var efterkommet. 
- UN godkende planen 

 
Motivationsteori: 

-  Planen blev godkendt uden yderligere bemærkninger 
 
Proces:  
Det blev overvejet, om koordinatorerne skal indsende et udkast til UV-
plan tidligere end for nuværende. Disse udkast kan UN kommentere på, 
inden koordinatorerne arbejder videre med den endelige plan for de en-
kelte forløb.  Det blev aftalt, at ændring af proceduren bliver taget op på 
UN-mødet i august og at planerne bliver indkaldt i udkast allerede til ok-
tober mødet i UN. 
De studerende blev opfordret til at tage drøftelser af det faglige indhold i 
uddannelsen og de enkelte moduler i plenum, f.eks. i form af stormøde el-
ler lign.  
 
 

3.2 Orientering om studieordningsproces  
UN blev orienteret om status på studieordningsproces 
 
Der arbejdes med at indarbejde mundtlige elementer i AP, hvilket under-
visergruppen forventer kan komme på UN-mødet i august. 
 
 

3.3 Erfaringer med omlagt undervisning 
UN drøftede erfaringer med den omlagte undervisning i F20 
 
Punktet var en del af drøftelsen på mødet 4. juni under punkt 3.0, hvorfor 
der blev givet en opdatering og hvad der arbejdes med at videreføre i E20. 
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3.4 Årgangsmøde 1./3. semester (rammer, dato, etc.) 
UN drøftede årgangsmøde, som ønskes bibeholdt. Der blev foreslået, 
om der afdelingens side ikke blot skal laves en rammesætning (lokale-
bookning, kaffe og kage mv), men herudover lægges initiativet for re-
sten af arrangementet over til de studerende.  
Der blev spurgt til om der skal laves arrangementer på begge campus-
ser, eller om det skal være et stormøde. Det skal dog tages højde for co-
ronasituationen. 
Det blev foreslået, at tutorerne kunne prøve at nedsætte en gruppe 
blandt de kommende studerende, som kan stå for planlægningen af 
dette.   
 

 
3.5 Den almene pædagogiks dag: samarbejde med alumneforenin-

gen 
Der blev drøftet, om der skulle arrangeres en faglig dag i slut juni/primo 
juli, hvor f.eks. dem der netop har afleveret specialet kunne holde oplæg 
om deres specialer. Dette kunne arrangeres i samarbejde med alumnefor-
eningen. 
Det blev foreslået om specialekoordinatorerne kunne stå for dette, hvilket 
der var opbakning til. Frederik præsenterer ideen for specialekoordinato-
rerne. 

 
3.6 Valgfag (status på optag, GP video-præsentation?) 

Der har ikke været så stor søgning til GP’s valgfag i denne omgang, og det 
kunne derfor overvejes, om der skulle laves nogle små præsentationsvide-
oer i fremtiden. 
Der blev drøftet, om det ikke var bedre at sikre, at beskrivelserne af valgfa-
gene var mere klare, hvilket der var opbakning til. 

 
 

4. Meddelelser (udskudt til ekstraordinært møde 25. juni) 
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 

- Intet nyt 
4.2 Fra afdelingsleder 

- Undervisning i E20 er ved at blive omlagt ift. de nuværende 
restriktioner 

- Studiestarten – tutorerne gør et kæmpe stykke arbejde for 
at få planlagt studiestarten ift de nye rammer.  

4.3 Fra studieadministrationen 
- Intet nyt. 

4.4 Fra studienævnet 
- Intet nyt 
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4.5 Fra studievejledningen 
- Intet nyt 

4.6 Fra de studerende 
- Intet nyt 

 
5. Evt. 

Der blev sagt farvel til Sille og Alva og tak for indsatsen i UN.  
 
Mødet sluttede 11.40 


