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0. Præsentationsrunde 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde 
Der var en enkelte lille tilføjelse til pkt. 3.4 (generel pædagogik), som bliver til-
føjet. 
Der var ingen opfølgning til referat. 
 
  

3. Meddelelser (15 min) 
3.1 Fra studienævnet 

Referat fra seneste møde findes her (link) 
- SN blev konstitueret 

 
3.2 Fra uddannelsesnævnsformanden 

- Et fokuspunkt det næste år i UN vil være de studerendes 
trivsel. Der vil blive gjort en ekstra indsats i marts/april ift. 
de specialestuderendes trivsel her under coronanedluknin-
gen.  

- Et andet fokuspunkt kommer til at være den kommende 
studieordningsændringer. 
 

3.3 Fra afdelingsleder 
- Der har været afholdt medarbejderseminar, og der er lærer-

møde efter UN-mødet. 

Mødedato: 10. februar 2021 kl. 9.30 – 12.00 
Mødested:  Zoom  
Mødeemne: Ordinært møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)  
 
Medlemmer: 
Jeanette Magne (forperson), Clemens Wieser, Frederik Pio, Kristian Mads Hansen (næst-
forperson), Denise Ravn Larsen, Stine Rodahl Lassen, Mathilde Korning Andersen, An-
ders Kring Hansen, Sandra Saabye Svendsen, Luise Lykkegaard Nøhr  
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Jørgen Huggler (kommende afdelingsleder), Dan Fog 
Enevoldsen (AAU), Emily Rachel Jakobsen (studievejl.), Kim Behrens Jessen (SNUK, re-
ferent)  
 
Afbud:       
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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- Der blev givet en tilbagemelding på Åbent Hus, som blev af-
holdt i Zoom. Der var ca. 80 deltagere i den første præsen-
tation og 50 i den anden. Umiddelbart virkede det til at gå 
rigtig fint. Afdelingsleder takkede oplægsholderne for deres 
indsats. Oplæggene vil blive lagt ud på studieguidesiderne. 
 

3.4 Fra studieadministrationen 
- Nyhedsbrev fra Arts Studier var udsendt. Følgende blev fremhævet: 

• Følgende blev fremhævet: 
o Nyt skemavisningssystem fra F21. Det ser ikke meget anderle-

des ud på de studerendes selvbetjening. 
o Ny webressource om studerendes trivsel til VIP 
o Brightspace indfases fra E21 
o Reminder om sprogpolitikken 
o Arbejdet med studievelkomsten 2021 er sat i gang. 

- Godkendelse af studieordningsændringer GP 
Følgende er blevet godkendt: 

o Portfolio specialeformen (tilføjelse) 
o Forudsætningskrav til AP (ændring) 
o Ændring af eksamensform til valgfag (ændring)  

Det blev oplyst, at de to ændringer kan implementeres enten som 
en ændring i gældende studieordning eller som en ny teknisk ord-
ning fra 2021, og hvad forskellen og effekterne af de to modeller 
vil være. Studienævnet vil på næste møde drøfte hvilken løsning, 
der bør vælges.  

 

3.5 Fra studievejledningen 
- VEST ser tilbage på et vellykket Åbent Hus i torsdags, og er glade for 

samarbejdet i forbindelse med det. De besøgende kan gense videoer 
på hjemmesiden. Vi får mange henvendelser ift. vores uddannelser og 
optag i vejledningen nu her.  

- Valgfagsarrangement, 8. marts. Se link til arrangementet her: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arran-
gementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valg-
fag-paa-dpu-online-zoom/  

- På mødet i marts forventer VEST at have indstilling til Studiegruppe-
værktøjer ved Studievelkomsten 2021 med.  

- Emily er midlertidig repræsentant for studievejledningen v. UN efter 
Lise. Der informeres når der kendes til den endelige løsning. 
 

3.6 Fra de studerende 
- Ingen meddelelser. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/
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4 Drøftelses- og beslutningspunkter 
 

4.1 Introduktion til UN  
Der blev givet en kort introduktion til arbejdet i UN, til UN’s forretningsor-
den (Link til forretningsorden) og UN’s årshjul.  
Der var enkelte spørgsmål til materialet. 
 
 
4.2 Orientering og drøftelse af efterårets semestermøde  
Emily gav en kort tilbagemelding på efterårets semestermøde, som blev af-
holdt i zoom. Der blev bl.a. talt om trivsel, de studerendes hverdag under co-
rona og studiegrupper, som de studerende var særligt glade for, og som var 
velfungerende for dem, som ønskede at deltage i dem.  
De studerende var også rigtig glade for, at deres forventninger om en uddan-
nelse med undervisning på et højt fagligt niveau var blevet indfriet – selv un-
der corona og den digitale undervisning. 
 
UN drøftede oplægget. Følgende blev fremført:  

- Den digitale undervisning er blevet meget bedre gennem semesteret. 
- Der var en gruppe studerende, som efterspurgte noget mere indhold i 

uddannelsen om psykologi. UN drøftede dette punkt, og hvilke mulig-
heder de studerende har for at prioritere dette i løbet af deres uddan-
nelse. Dette skal også drøftes i forbindelse med studieordningsrevisio-
nen.  

- Der var mange studerende, som kommenterede på mængden af en-
gelsksproget litteratur i uddannelsen. Der bør derfor laves en bedre 
forventningsafstemning bl.a. ved at adressere det til Åbent hus. 

- Der var stor forskel i deltagerantallet i Aarhus og Emdrup, hvilket kan 
undre. På mødet blev det påpeget, at det måske skyldes forskellen på, 
om der havde været zoom undervisning (Aarhus) eller fysisk undervis-
ning (Emdrup) umiddelbart inden. 

- Der er visse udfordringer i forskellen mellem studerende med en pro-
fessionsbachelor og akademiske bachelorer, og hvordan dette indgår i 
undervisningen.  

 
Der var enighed om, at det samlet set var et godt arrangement, som ønskes 
gentages til efteråret. 

 
 

4.3 Godkendelse af Valgfag efteråret 2021 
UN behandlede de fremsendte beskrivelser af valgfag til E21. 
 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
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Der blev spurgt til, om det er muligt at tage et valgfag, der ligger på den anden 
campus. Dette er ikke længere en mulighed. UN var ikke tilfreds med dette, og 
vil derfor arbejde for udbud begge steder fremover. 
 
Der var følgende kommentarer:  

 Motivationsteori: 
- Der var ønske om, at valgfaget udbydes på begge campusser fremover. 
- De faglige mål skal uddybes. 

Den fremmede: 
- Valgfaget har også været foreslået under UN for pæd. Fil, men vil kun 

blive udbudt under GP. 
- De faglige mål skal uddybes. 

 Negativ pædagogik 
- Litteraturmængden er meget stor. Dette vil skulle justeres, hvis valgfa-

get oprettes. 
- De faglige mål skal uddybes. 

Specialpædagogik og PPR: 
- PPR bliver ikke forklaret i beskrivelsen, hvilket skal udfoldes. 
- De faglige mål skal uddybes. 

 
Forslagene blev godkendt med enkelte ændringer i forhold til ovennævnte 
kommentarer. Dan og Kim giver tilbagemelding til underviserne, og sender 
videre til studienævnet. 

 
 

4.4 Præsentation af kommende drøftelse af studerendes trivsel på 
GP  

UN tog en indledende drøftelse af de studerendes trivsel under coronasituatio-
nen.  

- Der er meget stor forskel på, hvordan de studerende har det og trives i 
situationen f.eks. ift. social kontakt, om en studiegruppe fungerer, om 
hvordan man har det med onlineundervisning, sparret tid til transport 
mv. For de flestes vedkommende er det dog meget hårdt, især er der 
mest mistrivsel ift. mangel på den sociale kontakt.  

- Der er netop ansat en ny trivselskoordinator, Amanda Timmermann, 
på ARTS, som netop skal arbejde med dette område. Amanda vil også 
deltage i næste møde i studienævnet. Der var forskellige forslag til, 
hvordan trivselskoordinatoren kan bringes i spil ude i fagmiljøet. 
Emily følger op på dette med Amanda til næste møde. 

- Der er en række online tiltag (både webportaler og podcasts) på tværs 
af universitetet med fokus på trivsel. 
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- Der blev opfordret til, at specialestuderende meget gerne må drøfte 
trivsel med deres vejleder. Der var i øvrigt ros til de forskellige initiati-
ver der bliver gjort ift. specialestuderendes trivsel.  

- De studerende ville gerne have, at drøftelsen af trivsel bliver et fast 
punkt på dagsorden på UN, så der kan være en løbende temperatur-
måling blandt de studerende på deres trivsel. Der var enighed om at 
gøre dette. 

- Punktet vil også blive taget op på lærermødet i eftermiddag, så alle har 
fokus på området. 

 
  

4.5 Studieordningsrevision  
Punktet blev udskudt til næste møde 
 
4.6 Undervisningsevalueringer E20  
Punktet blev udskudt til næste møde 

 
4.7 Spørgsmål til evalueringer F21  
Punktet blev udskudt til næste møde 

 
 

4.8 Tutorer til semesterstart  
Der blev efterlyst tutorer (to hvert sted) til semesterstart blandt de studerende. 
UN-forpersonen udsender jobopslag og materiale i Blackboard efter mødet. 
Underviserne og de studerende opfordres til at udbrede dette.  
Der er ansøgningsfrist d. 15. marts. 
 
Der vil blive givet en status på punktet på næste møde. 
 
 

5. Evt. 
Intet 
 
Mødet sluttede 12.00 


