Referat

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Maja Sloth Thuborg
Dato: 12. januar 2022

Mødedato: 12. januar 2022 kl. 9.30-12.00
Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63229317053
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Generel Pædagogik
Deltagere:
Jeanette Magne (forperson UN 2021 og UN 2022), Clemens Wieser, Frederik Pio, Kristian Mads Hansen (næstforperson UN 2021 og UN 2022), Denise Ravn Larsen (UN
2021), Christian Essemann (UN 2022), Pernille Berg Slot (UN 2022)
Observatører:
Katrine Brædder Andersen (AAU), Maja Sloth Thuborg (SNUK, referent), Sandra Saabye
Svendsen
Fraværende: Suppleanter: Monica Susanne Carlsson, Lotte-Hedegaard-Sørensen,
Stine Rodahl Lassen (UN 2021), Mathilde Korning Andersen (suppleant UN 2021), Caroline Victoria Lentz (suppleant UN 2022), Katharina Ladegaard Marx (suppleant UN
2022), Jørgen Huggler (afdelingsleder)

1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning)

Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet fra sidste møde:
- Forperson Jeanette Magne fortalte, at feedback’en til underviserne ift. undervisningsplanerne kan formidles mere gelinde, end det er sket denne gang. Og det er aftalt, at koordinatorerne for de relevante moduler kan deltage på det UN-møde, hvor
undervisningsplanerne drøftes, sådan at de kan få feedbacken mundtligt på mødet.
- Det blev nævnt på mødet, at lærerseminaret den 14. december blev udskudt, og at der
arbejdes på at finde en ny dato. Afdelingskonsulent Katrine Brædder fortalte, at der
planlægges lærermøde den 9. februar og lærerseminar den 7. april.
Beslutning
UN godkendte dagsordenen.

2.

Uddannelsesevaluering af KA i Generel pædagogik i 2022 (orientering)

Maja Sloth Thuborg (MST) orienterede uddannelsesnævnet om den kommende uddannelsesevaluering for Generel pædagogik med afsæt i bilaget.

3.

Igangsættelse af overvejelser omkring eksterne eksperter til uddannelsesevaluering (drøftelse)

UN overvejede hvilke eksterne eksperter, der kunne være relevante til uddannelsesevalueringen.
Ideer til aftagereksperter:
• Aftager fra et ministerium – fx børne- og ungeministeriet.
• Lisbeth Lunde (VIA)
Ideer til faglige eksperter:

Studier, Campus Emdrup
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
medarbejdere.au.dk/administration/
studieadministration/om-austudier/ledelse-og-medarbejdere-iau-studier/au-studier-ar
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Leo Komischke-konnerup (UCsyd)
Alexander von Oettingen
Martin Bayer (KP)
Juana Maria Sancho (Autonomous University of Barcelona)
Stefan Hopmann (Universität Wien)
Michael Uljens
Heinrich Saeveroth
Måske i forhold til sammenhang af almen pædagogik + technologi + empirisk
forskning: Kirsti Klette (U Oslo)

4. Meddelelser og orienteringer
4.1 Fra studienævnet
Referat fra seneste møde findes her (link).
4.2

Fra uddannelsesnævnsformanden

Der var ingen meddelelser.

4.3

Fra afdelingsleder

Afdelingskonsulent Katrine Brædder orienterede om, at der afholdes åbent hus online
den 8. februar. Se også orienteringen fra studievejledningen nedenfor.
UN drøftede den praktiske afholdelse af arrangementet ift. deltagelse af studerende og
undervisere.
UN aftalte, at Clemens Wieser holder underviser-oplægget om GP og han koordinerer
med de deltagende studerende omkring deres del af oplægget.
De studerende sidder desuden klar til at svare på spørgsmål fra måske-kommende studerende i et zoom-rum. De studerende koordinerer deres deltagelse indbyrdes.

4.4

Fra studieadministrationen

Januar måneds nyhedsbrev fra Arts studier findes fra uge 2 på underviserportalen.
Januar udgaven indeholder information om:
• Udvekslingsophold i 2022-2023
• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2022-2026
• Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte på AU

4.5

Fra studievejledningen

Studievejleder fra VEST Simon Kristensen (SK) var fraværende på mødet, men havde
inden mødet sendt følgende skriftlige orientering:
Åbent Hus 2022 afvikles online
I samråd med studielederen på DPU er der truffet beslutning om, at afvikle Åbent Hus
2022 online. Arrangementet afholdes 8. februar kl. 16-20. Beslutningen er truffet på
baggrund af den aktuelle Covid-19 situation og alle involverede parter er orienteret.
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Arrangementet vil ligne sidste års arrangement med faglige oplæg og spørgerum, hvor
de besøgende kan stille spørgsmål. Herudover arbejdes der på at understøtte arrangementet med en række andre tiltag.
For spørgsmål kan SK, sikr@au.dk kontaktes.

4.6

Fra de studerende

Der var ikke andre meddelelser fra de studerende end de drøftelser, der har været omkring åbent hus arrangementet.

5.

Konstituering af Uddannelsesnævnet for GP for 2022 (beslutning)

Ifølge DPU´s forretningsorden §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde
efter nyvalg.
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til studienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og
suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af opstillingsrækkefølge ved fredsvalg
eller anden aftale.
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I uddannelsesnævnet for Generel
pædagogik er der 3 VIP- og 3 studenterrepræsentanter + 2 VIP- & 2 studentersuppleanter. De valgte studienævnsmedlemmer skal være medlemmer af Uddannelsesnævnet, det vil sige Jeanette Magne og Kristian Mads Hansen.
Beslutning:
UN konstituerede sig med valg af forperson og næstforperson og afklaring af, hvem
der i øvrigt er UN-medlemmer og UN-suppleanter:
UN valgte Kristian Mads Hansen, Christian Esseman og Pernille Berg Slot som medlemmer af UN og heriblandt Kristian Mads Hansen som næstforperson.
Caroline Victoria Lentz, Katharina Ladegaard Marx er suppleanter til UN.
UN valgte Jeanette Magne, Clemens Wieser og Frederik Pio som medlemmer af UN,
og heriblandt Jeanette Magne som forperson.
Lotte Hedegaard-Sørensen og Monica Susanne Carlsson er suppleanter til UN.

6.

Opfølgning på mødeplan for 2022 (beslutning) (15 min)

På UN-mødet den 13. oktober 2021 blev der vedtaget en foreløbig mødeplan for
nævnsåret 2022. UN gør på mødet status på tilbagemeldinger på tidspunkterne og laver eventuelle justeringer af mødeplanen.
UN drøftede mødeplanen og justerede den på baggrund af de indmeldinger, der var
kommet inden og på mødet.
Beslutning
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UN justerede mødeplanen og godkendte den justerede plan:
Onsdag den 12. januar kl. 9.30-12
Onsdag den 9. februar kl. 14-16.30
Onsdag den 9. marts kl. 9.30-12
Onsdag den 20. april kl. 9.30-13.30
Onsdag den 11. maj kl. 9.30-12
Onsdag den 9. juni kl. 9.30-12
Onsdag den 16. august kl. 9.30-12
Onsdag den 14. september kl. 9.30-12
Onsdag den 12. oktober kl. 9.30-12
Onsdag den 16. november kl. 9.30-12
Onsdag den 7. december kl. 9.30-12

7.

Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkter til kommende møder:
Februar
• Godkendelse af valgfag til efteråret 2022
• Behandling af undervisningsevalueringer efteråret 2021
April:
•

Juni
•

Årlig status og drøftelse af handleplaner (som en del af uddannelsesevalueringen af Generel pædagogik)

Genkonstituering af UN (Kristian Mads Hansen dimitterer)

Punkter der ikke er placeret:
• 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 undervisningsplanlægning med UVAEKA
• Opfølgning på handleplan for undervisningsmiljøvurdering

