Referat Godkendt

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Kim Behrens Jessen

Mødedato: 9. november 2020 kl. 12.30 – 14.30
Mødested: D120, 1483-556 (Inspiratorium), Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62624608381
Mødeemne: Ordinært møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)
Medlemmer:
Frederik Pio (formand), Kristine Louise Gustafsson (næstformand), Anders Kring Hansen
Observatører:
Tilforordnede
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Kim Behrens Jessen
(SNUK, referent)
Afbud: Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Luise Lykkegaard Nøhr, Lise
Skjøt Møller (studievejl.),

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 3.3 om evaluering af studiestart blev udskudt til næste møde.
Herudover blev dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde
Der var ingen opfølgning til det godkendte referat fra seneste møde 2. oktober.

3. Drøftelses- og beslutningspunkter
3.1 Valg på AU
De studerende har indsendt en liste med 5 studerende på en fælles liste
med Pæd. Filo. pga. en opstillingsfejl. Der er både studerende fra Emdrup
og Aarhus, og den nye studienævnsrepræsentant hedder Mads X.
For underviserne stiller Frederik, Jeanette Magne, Lotte Hedegaard, Clemens Wiesser og Monica S. Carlsson op.

3.2 Sociale tiltag på uddannelsen
UN drøftede mulige sociale tiltag på uddannelsen. Der blev drøftet om der
kan iværksættes sociale tiltag under corona-situationen. Der var enighed
om, at dette var vanskeliggjort, men der kunne gøres noget i forhold til et
intensiveret samarbejde med alumneforeningen. Der blev drøftet om Merete Wiberg skulle inviteres med til mødet i december eller januar for at
snakke om kontakt til alumneforeningen.
Der blev drøftet om man medio/ultimo juni 2021 skal afholde en ”den generelle pædagogiks dag”, hvor man kunne tage afsked med dem, der har
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afleveret speciale. Frederik snakker med specialekoordinatorerne om
dette.
Der blev drøftet, om studiegrupperne skal inddrages i et overdragelsesarrangement mellem 1. og 3. sem (i slut oktober). Der bør allerede nu
bookes lokaler til dette. Dan går videre med dette. Det faglige indhold
skal der arbejdes med senere. Dette kunne være på et møde i marts.
Frederik har afholdt Open office arrangement, som blev taget vel imod.
Det var ikke så tidskrævende, da det var ret uformelt, men det gav en rigtig fin effekt på dynamikken på modulet. Frederik drøfter initiativet med
de øvrige undervisere på modulet. De studerende var meget glade for muligheden.
Der blev drøftet at man skulle afprøve Lunch talks til foråret. Her kunne
der være et tema til drøftelse, som man kunne mødes lidt uformelt om
over frokosten.

3.3 Evaluering af studiestart
Punktet blev udsat til næste møde

3.4 Evaluering af kriterier for fordeling af valgfag
UN evaluerede kriterierne for valgfag E20, hvor alle på samme campus er
ligestillede og de fordeles via lodtrækning.
UN foretrak at fortsætte med denne model (forslag 1).
UN’s ønske gives videre til SN, der skal behandle evaluering af kriterierne
for valgfag på novembermødet.

3.5 Studieordningsændring
UN behandlede forslag til ændring af AP, som er en udløber af ønsket om
at ændre eksamensformen på Valgfag (indsendes igen til SN).
Beskrivelsen af relevansbeskrivelsen blev drøftet og der blev aftalt mindre
justeringer, som Frederik justerer sammen med de øvrige koordinatorer.
Herudover blev forslaget godkendt og indsendes til studienævnets behandling.
Det blev aftalt, at en større revision af hele studieordningen tages op ved
en fremtidig samlet revision.
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3.6 Indførsel af portfoliospeciale

UN indstillede den valgte prøvebeskrivelse til godkendelse i studienævnet med præcisering af, at prøveformen forbeholdes til 4+4 Ph.d.studerende og et omfang på 55-70 sider.

3.7 Mødeplan for 2021
UN drøftede mødeplan for 2021 i forhold til SN’s mødeplan.
UN foreslog at møder lægges på onsdage ca. 14 dage før SN-møder og mødetidspunkt foreslås til 9.30-12.00. Det tages op igen på næste møde, hvor
alle nye medlemmer inviteres med til at fastlægge tidspunkterne datoerne.
Mødet i april bliver fra 9.30-13.30 pga. drøftelse af undervisningsplaner.

4. Meddelelser
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden
- Intet nyt
4.2 Fra afdelingsleder
- Der arbejdes på at finde en ny afdelingsleder.
- Der er underskud på budgettet på DPU, som der arbejdes
med løsninger på.
- Også i F21 arbejdes der med 1-meter krav i undervisningsplanlægningen.
- Der er blevet drøftet sexisme på DPU. Dette vil blive taget
op på afdelingen, hvor der dog ikke er kendskab til noget i
denne sammenhæng.
4.3 Fra studieadministrationen
- Der var udsendt nyhedsbrev for november fra Arts Studier
– der var ingen spørgsmål til dette.
- SMU (studiemiljøundersøgelsen) kører i øjeblikket. Det er
af stor interesse for alle, at svarprocenten bliver så høj som
mulig. Alle opfordres derfor til at gøre opmærksom på dette
i alle sammenhænge.
4.4 Fra studienævnet
- Intet nyt
4.5 Fra studievejledningen
- Afbud – intet nyt
4.6 Fra de studerende
- Der er rettet henvendelse til universitetsledelsen om, at der
er studerende, der er undtaget fra at bruge maske, og at der
burde gøres mere opmærksom på dette, så dem der er undtaget ikke bliver udskammet, som det ellers sker forskellige
steder på universitetet. Der er desværre ikke sket noget i
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denne sammenhæng endnu. Oliver lovede at gå videre med
dette.
5. Evt.
Intet
Mødet sluttede 14.15

