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Kim Behrens Jessen

Mødedato: 4. december 2020 kl. 12.30 – 14.30
Mødested: Zoom:
Mødeemne: Ordinært møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)
Medlemmer:
Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Kristine Louise Gustafsson (næstformand), Luise Lykkegaard Nøhr, Anders Kring Hansen
Tilforordnede
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Kim Behrens Jessen (SNUK, referent)
Gæster: Merete Wiberg (pkt. 3.2), Clemens Wieser, Lotte-Hedegaard-Sørensen, Kristian Mads Hansen (Aarhus), Denise Ravn Larsen (Emdrup), Stine Rodahl Lassen (Aarhus), Mathilde Korning Andersen (Emdrup)
Afbud:

Frederik Pio (formand),
Niels blev valgt som mødeleder i Frederiks fravær

0. Præsentationsrunde
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 3.1 og 3,6 blev udsat til næste møde.

2. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde
Udkast til referat fra seneste møde 9. november blev godkendt.

3. Drøftelses- og beslutningspunkter
3.1 Orientering om Alumneforeningen
Punktet blev udskudt til næste møde

3.2 Studieordningsændring (beslutningspunkt)
SN har behandlet forslag til studieordningsændringer for GP. Valgfagsbeskrivelsen blev godkendt med små ændringsforslag, mens der var krav om
ændringer til AP.
Merete præstenterede det reviderede forslag. UN drøftede forslaget, som
der var forskellige kommentarer til.
UN godkendte det reviderede forslag med stemmerne 4 for, mens Kristine
stemte imod.
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3.3 Valg på AU
Der var store problemer med opstillingslisterne til valget, da GP pga. en
administrativ fejl blev slået sammen med pædagogisk filosofi. Dette har
givet store problemer i forhold til afvikling af valget. Det lykkedes dog at få
valgt både undervisere og studerende til den kommende periode.
Undervisere:
Frederik Pio (Medlem af SN), Jeanette Magne, Lotte Hedegaard-Sørensen, Clemens Wieser, Monica Carlsson og Niels Dohn.
Studerende:
Kristian Mads Hansen (medlem af SN), Naja Sejbjerg Jørgensen, Denise Ravn Larsen, Mikkel Björn Schmidt Olsen, Stine Rodahl Lassen,
Rikke Hamburger Grøngaard, Mathilde Korning Andersen, Kirsten Agergaard Thing og Anders Kring
UN konstituerer sig på næste møde.

3.4 Evaluering af studiestart
UN evaluerede studiestart især ift. hvordan de nye studerende havde opfattet dannelsen af studiegrupper, og hvordan grupperne har fungeret.
De fleste grupper har fungeret fint og de studerende har
været fint tilfredse, men der er en enkelt studiegruppe, der
er gået i opløsning.
- De anvendte kriterier i sammensætningen af grupperne har
overordnet set fungeret, og de studerende har været tilfredse med fordelingen.
- Der kunne have været en bedre udmelding af kriterierne og
en bedre rammesætning af, hvad meningen med studiegrupperne er.
Herudover blev der påpeget, at der i løbet af studiestarten har været alt for
mange udmeldinger fra forskellige sider, som stak i hver sin retning, hvilket gjorde det svært for tutorerne at navigere i. Oliver går videre med
dette.

3.5 Mødeplan for 2021
Der var følgende forslag til mødetidspunkter:
- Fredag d. 15/1 kl. 12.30-14.30 (er godkendt – inkl. konstituering)
- Onsdag d. 10/2 kl. 9.30-12.00
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Onsdag d. 10/3 kl. 9.30-12.00
Onsdag d. 14/4 kl. 9.30-13.30 (forlænget pga. Årlig status)
Onsdag d. 12/5 kl. 9.30-12.00
Tirsdag d. 8/6 kl. 9.30-12.00
Onsdag d. 18/8 kl. 9.30-12.00
Onsdag d. 8/9 kl. 9.30-12.00
Onsdag d. 13/10 kl. 9.30-12.00
Onsdag d. 10/11 kl. 9.30-12.00
Onsdag d. 8/12 kl. 9.30-12.00

Kim booker ind i alles kalender. Der gøres status på tilbagemeldinger på,
det konstituerende møde i januar.

3.6 Orientering og drøftelse af efterårets semestermøde
Punktet blev udsat til næste møde

3.7 Behandling af undervisningsplaner
UN behandlede undervisningsplaner.
AP, Aarhus.
- Overblikket fra Emdrupplanen kunne med fordel indarbejdes i Aarhusplanen
- Midtvejs- og slutevalueringerne skal fremgå af oversigtsplanen og i de
konkrete sessioner.
- Der bør være forberedelses-/læsevejledning og arbejdsspørgsmål til
alle sessioner.
- Der er meget aktuel teori i denne undervisningsplan og ikke nok om
det idehistoriske, hvilket burde genovervejes.
AP, Emdrup:
- Ingen kommentarer på mødet
MPO:
- Ingen kommentarer på mødet
Generelle kommentarer:
- De studerende problematiserede endnu engang, at der ikke var tid nok
til at gennemgå planerne og få lavet revisioner i dem inden de skal
godkendes.
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De studerende var heller ikke tilfredse med, at der ikke var mulighed
for at drøfte undervisningsplanerne direkte med modulkoordinatorerne.
Underviserne argumenterede for at der var mere smidighed (”gelassenheit”) i behandlingen af undervisningsplanerne.

Det blev aftalt, at yderligere kommentarer skal sendes til Dan, som samler
sammen og sender til modulkoordinatorerne. Disse får derefter en uge til
at rette til, inden de skal uploades på Blackboard
3.8 Gennemgang af udkast til eksamensplan sommeren 2021
UN drøftede udkast til eksamensplan til sommeren 2021. Der skal rettes i
datoerne for eksamen i MPO og undervisning i AP, så der ikke er overlap.
Dan melder dette videre.

4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
- Intet nyt
4.2 Fra afdelingsleder
- Der har været en del henvendelser fra studerende på 3. sem
ift manglende besøg fra biblioteket. Dette kommer til at
indgå på 4. sem.
- Der blev spurgt til, om det er tilladt at deltage fysisk i studieaktiviteter. Det blev oplyst, at det er muligt at være på
biblioteket i den kommende tid.
4.3 Fra studieadministrationen
- Der var udsendt nyhedsbrev for december fra Arts Studier –
der var ingen spørgsmål til dette.
4.4 Fra studienævnet
- Intet nyt
4.5 Fra studievejledningen
- Der blev efterspurgt studerende fra UN til Åbent Hus den 4.
februar om eftermiddagen/aftenen. Denise, Mathilde og
Kristian meldte sig.
4.6 Fra de studerende
- Intet nyt
5. Evt.
Der var ønske på næste møde at drøfte forholdet mellem studerendes og underviseres opfattelse af at være på uddannelsen.
Mødet sluttede 14.33

