
 
 

 

  
 

Referat  
 
Maja Sloth Thuborg 
 
Dato: 9. januar 2023 
 

 

Side 1/5 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

  
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) 
Uddannelsesnævnet (UN) godkender dagsorden til dagens møde og der var ingen op-
følgning på referatet fra mødet den 16. november.  
 
Beslutning 
UN godkendte dagsordenen. 
 
2. Semestermøder (drøftelse) 
Studievejleder Simon Kristensen giver en opsamling på semestermøderne på GP i ef-
teråret 2023. Uddannelsesnævnet drøfter opsamlingen på semestermøderne, og over-
vejer om denne giver inspiration til handling. 
Simon Kristensen var fraværende på mødet og der følges op på dette, når  
Irene Madsen (IM) fortalte, at der på deres årgang i Aarhus kan være et behov for, at 
de studerende også arbejder sammen på tværs af studiegrupperne, for at de kan lære 
hinanden bedre at kende på tværs. Det blev drøftet, at dette er et relevant opmærk-
somhedspunkt ift. denne årgang. Det blev også drøftet, at der kan være forskel på år-
gangene og på tværs af campus, som det er nødvendigt at tage bestik af.  
De studerende udtrykte stor tilfredshed med semestermødet og den måde, det afvikles 
på af studievejledningen. 
Der blev spurgt til, om der er en skriftlig opfølgning på semestermøderne. Maja Sloth 
Thuborg (MST) følger op på dette sammen med studievejleder Simon Kristensen.  
Det blev drøftet, at de studerende, der ikke er læreruddannede, giver udtryk for at de i 
nogle moduler har svært ved at se sig selv og deres praksis i undervisningen og de em-
ner, der behandles her, hvor de fleste tilfælde. Det blev nævnt, at det kan være relevant 
at drøfte titlerne på modulerne og hvad de signalerer ifm. den kommende studieord-
ningsrevision.  
 
3. Minimumsskabelon for beskrivelse af studiegrupper i undervisnings-

planerne (drøftelse)  

Mødedato: 9. januar 2023 kl. 9.30-12.00 
Mødested: Emdrup D118, Aarhus 1483-523, https://aarhusuniver-
sity.zoom.us/j/64888685926  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Generel Pædagogik 
 
Deltagere:  
Undervisere: Jeanette Magne (forperson), Monica Susanne Carlsson, Frederik Pio 
Studerende: Christian Essemann (UN 2022 og 2023), Josephine Gertsen Leer (UN 
2023), Irene Madsen (UN 2023) 
Observatører: Jørgen Huggler (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), 
Maja Sloth Thuborg (SNUK, referent) 
 
Fraværende:  
Clemens Wieser, Pernille Berg Slot (studerende UN 2022 og 2023), Caroline Victoria 
Lentz (studerende UN 2022 og 2023), Simon Kristensen (studievejleder) 
Suppleanter: Lotte-Hedegaard-Sørensen, Niels Bonderup Dohn, Katharina Ladegaard 
Marx (studerende UN 2022) 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64888685926
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64888685926
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I 2021 indførte studienævnet, at alle afdelingerne på DPU skulle have en minimums-
skabelon for beskrivelse af studiegrupper (bilag 3.1). UN drøftede og gav input til ud-
fyldelse af skabelonen eventuelt med inspiration fra andre uddannelser på DPU (bilag 
3.2-3.4): 

- Der er forskellige modeller på de andre uddannelser for, om studiegruppear-
bejdet er meget styret af underviseren eller af de studerende selv. 

- Gruppestørrelsen er vigtig – 6 studerende er for mange.  
- Måden grupperne etableres på i starten af 1. semester – og at der er en under-

viser, der deltager i det.   
- Overlevering mellem semestrene og hvordan dette håndteres af underviserne 

 
Næste skridt: 
Jeanette Magne (JM) og Jørgen Huggler (JH) tager input med videre til drøftelse på 
næste lærergruppemøde på GP. Derefter laves et udkast til en beskrivelse af studie-
grupper på GP, som UN drøfter.  
 
4. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde (drøftelse) 
Afdelingsleder JH og UN-forperson JM orienterede UN om hovedpointer fra ud-
dannelsesevalueringsmødet for GP (se referat bilag 4.2) og fremhævede mulige til-
tag for uddannelsen, der er indarbejdet i den reviderede handleplan (bilag 4.1). 
Samme orientering gav afdelingsleder til studienævnet på december-mødet. 
 
JH fremhævede, at teknologiforståelse og måden, det indgår i uddannelsen, blev 
drøftet på mødet, og at det her blev konkluderet, at det er relevant at have et valg-
fagsudbud inden for dette område.  
 
4.1 Fokusområder fra uddannelsesevaluering til ny studieordning 
UN drøftede, hvilke pointer og fokusområder, der kan tages med fra uddannelseseva-
lueringen ind i processen med udvikling af ny studieordning for GP til ikrafttrædelse 
01.09.2024. 
Det blev nævnt, at der på uddannelsesevalueringsmødet blev opfordret til at arbejde 
med formidlingen i studieordningen.  
Det blev foreslået at drøfte Martin Beyers metafor om, at GP er DPU kronjuvel, men en 
støvet kronjuvel og i den forbindelse af drøfte genstandsfelterne for uddannelsen – fx 
sammenhængen mellem pædagoger og lærere.  
Det brede praksis-begreb – det er relevant at have dette med i studieordningsarbejdet.  
Det blev drøftet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder med studieord-
ningen. Her blev det drøftet, at det er foreslået, at JH, JM, Frederik Pio (FP), Monica 
Carlson (MC) og Clemens Wieser (CW). Derudover blev det drøftet, hvordan de stude-
rende bedst inddrages, og om de ønsker at være med i arbejdsgruppen. Christian Esse-
mann og Josephine Leer meldte sig til at deltage i arbejdsgruppen. IM er også interes-
seret i arbejdet og kan indkaldes, hvis der er behov. Det undersøges også, om Pernille 
Berg Slot ønsker at deltage i arbejdsgruppen.  
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Næste skridt:  
MST indkalder til første arbejdsgruppemøde i slut januar/start februar.  
 
5. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2023 (beslutning) 
Ifølge forretningsorden §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-
valg.  
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til stu-
dienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.    
 
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 
suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge 
ved fredsvalg) eller anden aftale. 
 
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN for GP er der 3 VIP og 3 stu-
derende. Studienævnsrepræsentanter (Jeanette Magne og Christian Essemann) skal 
være medlemmer af UN.  
 
Beslutning: 
UN konstituerede sig med valg af forperson: Jeanette Magne og næstforperson: Chri-
stian Essemann og øvrige studerende medlemmer: Josephine Gertsen Leer og Pernille 
Berg og suppleanter: Irene Madsen og Caroline Victoria Lentz. 
 
6. Introduktion til nyt UN (drøftelse) 
På Arts er studienævnene store og dækker ofte mange uddannelser. Derfor kan SN 
ikke alene stå for alle opgaverne og har delegeret noget af det konkrete arbejde til ud-
dannelsesnævnene, der har samme paritetsmæssige sammensætning som SN.  
UN-sekretær, Maja Sloth Thuborg giver en introduktion til lovgrundlag og baggrund 
for SN – og dermed for UN – og til de af studienævnets opgaver og arbejdsområder, 
som uddannelsesnævnet leverer ind til.  
 
Bilag 6.1 PP introduktion til nye UN 2023 
 
6.1 Orientering om mødeplan for 2023 
Mandag den 9. januar kl. 9.30-12 
Mandag den 20. februar kl. 9.30-12  
Fredag den 10. marts kl. 9.30-12  
Fredag den 14. april kl. 9.30-12  
Onsdag den 17. maj kl. 9.30-12  
Mandag den 12. juni kl. 9.30-12 
Onsdag den 16. august kl. 9.30-12 
Torsdag den 7. september kl. 9.30-12 
Onsdag den 11. oktober kl. 9.30-12 
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Onsdag den 15. november kl. 9.30-12 
Onsdag den 6. december kl. 9.30-12 
 
Mødeplanen for efteråret 2023 drøftes og justeres inden sommerferien, når undervis-
ningsplanerne er på plads.  
 
7. Punkter til kommende møder (drøftelse) 
UN drøfter punkter til kommende møder.  
 
Februar 2023 

- Behandling af undervisningsevalueringer fra efteråret 2022 (gæster: modulko-
ordinatorer) 

- Godkendelse af valgfag efteråret 2023 
- Orientering om opslag til stillinger som cheftutorer (dette punkt havde vi på i 

2022) 
 
Marts 2023 

- Opfølgning på handleplan 2022 (årlig status og undervisningsmiljøvurdering) 
- Minimumsskabelon for beskrivelse af studiegrupper i undervisningsplanerne 

(opfølgning på drøftelse i lærergruppen) 
 
April 2023 

- Årlig status (datamateriale og handleplan) (eller maj) 
- Årsberetning fra censorformandskabet 

 
Maj 2023 

- Årlig status (datamateriale og handleplaner) (eller april) 
- Undervisningsplaner E23 
- Godkendelse af program for studiestart  

 
Juni 2023 

- Genkonstituering af uddannelsesnævnet 
 

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 fore-

går i afdelingen, og den undervisning vi bedriver? 
- Drøftelse af undervisningsplanlægning med UVAEKA 
- Opfølgning på handleplan for undervisningsmiljøvurdering 
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- Drøftelse af mængden af litteratur på pensum og hvad der er den rigtige 
mængde, der stimulerer de studerendes læselyst (drøftet på UN-møde 9. juni 
2022 ifm. undervisningsevalueringer) 

- Pensumomfang pr. ECTS (drøftet på mødet i juni 2022) 
- Ifm. studieordningsrevision: Mundtlig udprøvning: UN drøfter om mængden 

og placeringen af mundtlig eksamen på uddannelsen ifm. udvikling af ny stu-
dieordning til 01.09.2024. (drøftet på UN-mødet august 2022) 

 
8. Meddelelser og orienteringer 
8.1 Fra studienævnet 
Referat fra seneste møde findes her. 
 
8.2 Fra uddannelsesnævnsformanden og øvrige VIP-medlemmer i UN 
Der var ingen meddelelser.  
 
8.3 Fra de studerende 
Der var ingen meddelelser.  
 
8.4 Fra afdelingsleder 
JH orienterede om de frivillige og ufrivillige fratrædelser på afdelingen.  
I den forbindelse blev det nævnt, at der fra og med sommereksamen ikke længere vil 
være intern medbedømmer på skriftlige opgaver.  
 
8.5 Fra studieadministrationen 
Nyhedsbrevet fra Arts studier kan findes på underviserportalen. 
 
8.6 Fra studievejledningen 
MST orienterede på vegne af Simon Kristensen: 

• Grundfortællinger:  
Spørgsmålene er endelig online og kan tilgås på de enkelte uddannelsessider 
på kandidat.au.dk eller direkte via dette link 

• Rundvisninger:  
I forbindelse med Åbent Hus d. 07.02 tilbyder studievejledningen fysiske 
rundvisninger for potentielle studerende på følgende datoer: Århus:  31.1 samt 
21.2. Emdrup: 02.02 samt 22.02  

 
9. Eventuelt  
Der var intet til eventuelt. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://dpu.au.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/kandidatuddannelserne-paa-dpu-forskelle-og-ligheder
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