Referat godkendt

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Kim Behrens Jessen

Mødedato: 9. juni 2021 kl. 12.30 – 15.00
Mødested: Zoom
Mødeemne: Ordinært møde i Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik (UN)
Medlemmer:
Jeanette Magne (forperson), Clemens Wieser, Frederik Pio, Kristian Mads Hansen (næstforperson), Denise Ravn Larsen, Stine Rodahl Lassen, Anders Kring Hansen, Luise Lykkegaard Nøhr
Tilforordnede
Jørgen Huggler (afdelingsleder), Katrine Brædder Andersen (AAU), Simon Kristensen
(VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK, referent)
Afbud:

Mathilde Korning Andersen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde
Der var ingen opfølgning til referat.

3

Drøftelses- og beslutningspunkter
3.1 Godkendelse af handleplan 2021

Uddannelsesnævnet behandlede afdelingsleders reviderede udkast til
handleplan 2021.
UN havde følgende kommentarer:
-

-

Der var ros til forsøg med mentorordningen, men der blev spurgt til
hvor timer til dette kommer fra. Der vil komme informationer ud om
dette i Brightspace inden studiestart.
Ift. Studiegrupper vil det være godt at mødes et par gange til at drøfte
og erfaringsudveksling på tværs af campusser. Ud over koordinatorerne må det også meget gerne være med deltagelse af tutorerne og
studenterstudievejledere. Der bør også være spørgsmål om studiegrupper i evalueringerne til efteråret – både midtvejs- og slutevalueringerne.
Den almene pædagogisk dag d. 18. juni fungerer også som en uformel
fejring af studerende der har afleveret speciale. Et egentligt afslutningsarrangement vil først kunne afholdes til juni 2022.
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-

Afprøvning af kaffestue-arrangementer eller ’open office’ samvær vil både
blive taget op i lærerkollegiet men kan også tages op ifb. med studiestarten.

UN godkendte handleplanen med ovenævnte kommentarer og indstillede

den til behandling i studienævnet.
Herudover berørte UN kort, hvordan der bedst bliver skabt et fagmiljø i
krydsfeltet mellem den forskning, der foregår i afdelingen, og den undervisning der bedrives. Dette vil der bliver arbejdet videre med på kommende møder og i lærerkollegiet.

3.2 Godkendelse af studiestartsprogram
UN behandlede udkast til studiestartsprogram. UN havde følgende kommentarer til programmerne:
- Det er meget tunge programmer uden meget tid til sociale aktiviteter. Det
blev forklaret, at det skyldes usikkerhed om coronarestriktionerne og
hvilke muligheder der er for socialt samvær.
- Der blev foreslået at tynde lidt ud i de faglige oplæg f.eks. om introduktionerne til 2. sem fagene skulle udgå (i stedet lægges disse i slutningen af 1.
sem) for at give plads til mere socialt samvær eller et mere generelt oplæg
om uddannelsen ved Jeanette og Jørgen.
Det blev aftalt, at Kristian og Stine tager disse punkter med tilbage til tutorerne, som reviderer programmerne.
UN besluttede at de reviderede studiestartsprogrammerne skal mailgodkendes. De reviderede programmer skal sendes til Kim, som sender ud til mailgodkendelse i nævnet.

3.3 Undervisningsplaner for Valgfag E21
UN drøftede undervisningsplaner for valgfag E21.
Specialpædagogik og PPR:
- Der er ikke angivet hvornår der evalueres på forløbet. Dette skal skrives
ind.
- Det er uvist hvad ”*” betyder i litteraturangivelsen. Dette bør forklares.
- Litteraturangivelserne bør være angivet på samme måde gennem hele planen.

Motivationsteori:

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat
Kim Behrens Jessen
Dato: 9. juni 2021

Side 3/5

-

-

Der er ikke meget litteratur angivet pr gang – især er det påfaldende at der
ikke er supplerende litteratur. Der bør tilføjes supplerende litteratur, så de
studerende har mulighed for yderligere fordybelse i fagets tematikker.
Der bør angives mere om vejledning og feedback i forløbet.
Formål og indhold til de enkelte sessioner er ikke beskrevet særlig udførlig
–bortset fra den enkelte gang med en ekstern underviser, som er meget
udfoldet. Dette kunne genovervejes – så UN kræver ikke yderligere beskrivelser af de enkelte undervisningsgange

Jeanette melder ovenstående tilbage til underviserne.

3.4 Drøftelse af studiegrupper og minimumsskabelon fra SN
Uddannelsesnævnet drøftede, hvordan de vil udmønte studienævnets beslutning om, at hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation
til de studerende om rammerne for studiegrupper på hvert semester.
Simon gav en kort introduktion til centrale elementer i studiegruppe dannelsen og re-dannelse i nye semestre, som bør overvejes.
Clemens redegjorde for, hvad der sker på koordinatorniveau i samarbejde med
cheftutorerne ift. studiegruppedannelsen på 1. semester, og hvilke tanker der
gøres i denne sammenhæng.
UN aftalte, at de seks punkter i minimumsskabelonen SKAL adresseres i undervisningsplanerne. UN besluttede, at forpersonen skal sikre, at den enkelte
modulkoordinator i samarbejde med underviserne på modulet forholder sig til
punkterne i minimumsskabelonen i undervisningsplanen, bl.a. hvorledes dannelsen af studiegrupperne skal foregå, og hvordan de skal involveres i undervisningen. Det skal dog også understreges, at der ligger et stort ansvar hos de
studerende til at indgå aktivt i studiegrupper og få dem til at fungere.
Der blev gjort opmærksom på, at studievejledning holder oplæg om studiegruppeværktøjer, og hvad man kan gøre, når grupper ikke fungerer optimalt.
Dette vil også fremgå af undervisningsplanen for modul 1.
Det blev aftalt, at Jeanette og Jørgen også tager punktet op på lærermødet d.
17. juni.

3.5 Studieordningsrevision
UN forsatte drøftelsen af ønsker for den kommende studieordningsrevision.
Rammer og regler for studieordningsrevision fremgår af https://udarbejdstudieordninger.au.dk/.
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Det blev drøftet, hvordan processen kan se ud især set i lyset af, at uddannelsen skal gennem uddannelsesevaluering i 2022. Her kan man overveje om uddannelsesevalueringen enten skal køre ordinær (færdig okt-nov 2022) eller
fast track (færdig omkring sommeren 2022) og om processen for en ny studieordning skal ligge parallelt med evalueringen eller primært i kølvandet på evalueringen. UN er interesseret i at en ny studieordning skal træde i kraft til september 2023, og skal dermed ligge klar i UN til oktober/november 2022.
Det blev aftalt at studieordningsdrøftelserne både skal tages op i lærerkollegiet
og blandt de studerende og i UN, hvor Kristian og Stine bliver bindeled.
På mødet blev der taget hul på drøftelserne af, hvad den særlig GP-profil er.
Der var enighed om, at profilen skal fremgå tydeligere i den nye studieordning. Drøftelsen vil blive taget op på møderne i UN fremover.

3.6 Drøftelse af studerendes trivsel på GP
Der blev på mødet givet en opdatering fra de studerende på, hvordan den generelle trivsel opfattes. Stemningen blandt de studerende er generelt meget
bedre, da semesteret og eksamener er ved at være overstået. Der har været
visse corona-udfordringer, men det er alligevel lykkes for de fleste at komme i
mål. Der er stadig en vis usikkerhed om, hvordan næste semester kommer til
at forløbe i forhold til fysisk fremmøde eller ej.
De studerende har manglet en evaluering af MPO, især fordi det er blevet oplevet som turbulent. Det blev aftalt, at afdelingsleder beder modulkoordinator
oprette et dokument, hvor de studerende har mulighed for at give tilbagemeldinger.

4. Meddelelser
4.1 Fra studienævnet
Referat fra seneste møde findes her (link).
4.2 Fra uddannelsesnævnsformanden
- Afdelingsleder og UN-forperson har gennemgået ansøgning til uddannelsen og der tilbydes optagelse til 41.
4.3 Fra afdelingsleder
- Der oprettes i E21 to valgfag for GP – Motivationsteori i Aarhus og
Specialpædagogik og PPR i Emdrup
4.4 Fra studieadministrationen
- Nyhedsbrev fra Arts Studier var udsendt. Der var ingen spørgsmål
til dette.
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4.5 Fra studievejledningen
- Der arbejdes på planlægning af studiestart og workshops i E21.
4.6 Fra de studerende
- Luise og Anders takkede af i UN. Der blev spurgt til, om der bliver
afholdt dimission, hvilket der bliver on-site d. 23.9 i Aarhus og
24.9 i Emdrup.
5. Evt.
Der blev spurgt til, om de studerende bliver klædt på til at anvende Brightspace til
E21. Afdelingsleder oplyste, at der er en proces i gang for dette. Se mere på
https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace/
Mødet sluttede 15.04

Punkter til kommende møder:
18. August
• Evaluering af undervisning F21
• GP årsdag og møde med alumneforeningen for GP
8. september
• Orientering om Valg til SN og UN
• Evaluering af studiestart
13. oktober
• Mødeplan for 2022
10. november
•
8. december
•
Punkter der ikke er placeret:
• Drøftelse af interne censur
• Hvordan GP bliver til en mellemstor uddannelse, så vi kan få lidt flere timer at
lege med
• Hvad er den særlig GP-profil? Hvad er vores narrativ og grundfortælling?
Hvilke spørgsmål er GP svaret på?
• Hvordan vi får skabt et fagmiljø i krydsfeltet mellem den forskning, der foregår i afdelingen, og den undervisning vi bedriver?
• Drøftelse af planlægning af undervisning – besøg af UVAEKA

