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0. Præsentationsrunde 

Mødet blev indledt med en præsentationsrunde 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 3.2 blev udskudt. Herudover blev dagsorden godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde 
Der var ingen opfølgning på referat fra mødet 3. december. 
  
 

3. Drøftelses- og beslutningspunkter 
 
3.1 Orientering om Alumneforeningen 

Merete Wiberg præsenterede alumneforeningen og orienterede om arbej-
det i denne. 
 
Det er gratis at være med og foreningens primære virke er gennem Face-
book (https://www.facebook.com/groups/generelpaedagogik), samt en 
række møder hvert semester. Det næste møde er årsmødet d. 17. april (af-
holdes online), hvor man bl.a. skal drøfte GP’s identitet. 
 
UN takkede for præsentationen og havde forskellige forslag til udbredelse 
af foreningen og rekruttering til denne. Dette kunne bl.a. gøres gennem 
præsentation af foreningen i undervisningen i forårssemesteret. Dette 
kunne gøres som en digital præsentation. 
 

Mødedato: 15. januar 2021 kl. 12.30 – 14.30 
Mødested:  Zoom  
Mødeemne: Ordinært og konstituerende møde i Uddannelsesnævnet for Generel pæda-
gogik (UN)  
 
Medlemmer: 
Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Luise Lykkegaard 
Nøhr, Anders Kring Hansen 
 
Kommende UN-medlemmer: 
Jeanette Magne, Clemens Wieser, Kristian Mads Hansen, Denise Ravn Larsen, Stine Ro-
dahl Lassen, Mathilde Korning Andersen 
 
Tilforordnede 
Oliver Kauffmann (afdelingsleder), Jørgen Huggler (kommende afdelingsleder), Dan Fog 
Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.), Kim Behrens Jessen (SNUK, referent)  
 
Gæster: Merete Wiberg (pkt. 3.1), Katrine Brædder Andersen (AAU), 
 

https://www.facebook.com/groups/generelpaedagogik
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Det blev aftalt, at Merete videresender en kort præsentation af og kontakt-
oplysninger til foreningen til Jeanette og Kristian som kommende forper-
soner. 
 
 

3.2 Orientering og drøftelse af efterårets semestermøde  
Punktet blev udskudt. 
 
 

3.3 Godkendelse af Valgfag efteråret 2021 (beslutningspunkt) 
UN behandlede de indsendte forslag til valgfag. 
 
Aarhus: 
Motivationsteori – Niels Bonderup Dohn 
Den fremmede - Lars-Henrik Schmidt 
Negativ pædagogik – Kirsten Hyldgaard 
 
Emdrup: 
Den fremmede - Lars-Henrik Schmidt 
Negativ pædagogik – Kirsten Hyldgaard 
Specialpædagogik og PPR – Lotte Hedegaard-Sørensen 
 
UN godkendte forslagene med enkelte kommentarer til forslagene, bl.a. at 
der gerne skal fremgå lidt litteratur til hvert forslag, samt hvilke undervi-
sere der tænkes at indgå i forløbet. Underviserne vil blive bedt om at frem-
sende en fuld beskrivelse til næste møde. 

 
 

3.4 Forventninger til GP-uddannelsens indhold (drøftelsespunkt) 
UN tog en drøftelse af forventninger til GP-uddannelsens indhold. 
Drøftelsen gik især på forholdet i indholdet mellem generel pædagogik og 
uddannelsesvidenskab og i mindre grad pædagogisk antropologi, pædago-
gisk sociologi, pædagogisk psykologi og pædagogisk filosofi. 
 
Det blev aftalt, at drøftelsen skal tages med i tilknytning til behandling af 
kommende undervisningsplaner og på kommende møder i uddannelses-
nævnet.  
Herudover vil det også være muligt at tage punktet op på det årlige under-
visermøde, f.eks. i form af et oplæg fra næstforpersonen. 
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3.5 Konstituering af UN for det kommende valgår (beslutnings-
punkt) 
UN konstituerede sig for det kommende år jf. Forretningsorden. 
 
VIP-repræsentanter: 
Jeanette Magne blev valgt som forperson, mens Frederik Pio og Clemens 
Wieser blev ordinære medlemmer.  
Lotte Hedegaard-Sørensen, Monica Susanne Carlsson og Niels Bonderup 
Dohn blev suppleanter. 
 
Studenterrepræsentanter: 
Kristian Mads Hansen blev valgt som næstforperson, mens De-
nise Ravn Larsen, Stine Rodahl Lassen blev ordinære medlemmer.  
Mathilde Korning Andersen og Anders Kring Hansen blev suppleanter. 

  
Mødeplanen for det kommende år var foreslået som følger: 
 
- Onsdag d. 10/2 kl. 9.30-12.00 
- Onsdag d. 10/3 kl. 9.30-12.00 (Jeanette er forhindret den dag) 
- 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 (Aflevering af AP eksamen) 
- 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 
 
Mødet i marts blev flyttet til 9. marts kl. 13.00-15.30 
Mødet d. 8. juni flyttes til d. 9. juni kl. 12.30-15.00 
Herudover blev datoerne bekræftet. Kim ændrer bookningerne i kalen-
derne. 
 

 
4. Meddelelser  

4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
- Intet nyt 

4.2 Fra afdelingsleder 
- Undervisning til og med uge 7 er omlagt til online undervis-

ning 
- Herudover blev alle afgående medlemmer takket for deres 

indsat det sidste år. 
4.3 Fra studieadministrationen 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/170925_Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917pdf.pdf
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- Intet. 
4.4 Fra studienævnet 

- Intet nyt 
4.5 Fra studievejledningen 

- Der er åbnet op for tilmelding til Åbent Hus d. 4. februar. 
Der er brug for en studerende mere fra GP, så alle interesse-
rede må gerne melde sig til Lise.  

4.6 Fra de studerende 
- Intet nyt 

 
5. Evt. 
Forpersonen takkede de afgående medlemmer for deres indsat, og disse kvitterede 
kort for samarbejdet i nævnet. 
 
Mødet sluttede 14.39 


