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Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik
Mødedato: 13. september 2018, kl. 9:00 – 13:00
Mødested: Emdrup lokale B101a og Aarhus lokale 1483-523
Deltagere:
UN-medlemmer:
Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Anitta Kristiansen, Sebastian Sand Christensen, Linda Busgaard, Suppleant: Emma Christine
Rosenkrantz
Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder)
Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Candy Clifforth (adm.), Lise Skjøtt Møller (studievejl.), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra UN-mødet den 20. august 2018 (bilag 1)
Meddelelser
Valg af evalueringsspørgsmål (bilag 2)
Undervisningsevaluering (bilag 3a, 3b, 3c) / Bilag 3d eftersendes
Studieordningsrevision
Anonymisering af eksamensopgaver: beslutning om permanent ordning (bilag 4)
8. Orientering om valg til SN (valg af studerende)
9. Årgangsmøder/semestermøder (bilag 5)
10. Intro dagene, hvordan er det gået v/studenterrepræsentanterne
11. Evt.

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af referat fra UN-mødet den 20. august 2018 (bilag 1)
UN godkendte referatet fra UN-mødet den 20. august 2018.

3.

Meddelelser
Afdelingsleder:
Studiestart: Oliver havde ikke selv mulighed for at deltage i studiestarten, men har
hørt, at det er gået godt.

Studier, Campus Emdrup
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a
dministrationscenter-arts/artsstudier
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Overdragelsesarrangement: Der er lidt usikkerhed omkring overdragelsesarrangementet for studerende på 1. og 3. semester, herunder om Alumneforeningen skal komme
og holde oplæg. Anitta og Linda sagde, at Alumneforeningen holdt et halvt times oplæg under studiestarten. UN besluttede, at det ikke er nødvendigt, at Alumneforeningen holder oplæg ved overdragelsesarrangementet.
UN-formand:
Studiestart: Frederik fortalte, at studiestarten er gået godt, men at der var et relativt
lavt fremmøde i Emdrup (17 fremmødte).
Efterfølgende har der dog været fremmøde til gruppefaciliteringen på 27 studerende +
at 3 har meldt sig aktive på studiet til trods for at de pga. børnepasning ikke kan møde
frem til undervisning.
Der er sendt afkrydsningslister ud til underviserne, som i løbet af de to første uger af
semestret skal krydse af, hvem der møder op til undervisningen. Man kan også følge
op på Blackboard og se, om de ikke-fremmødte studerende har tilgået modulernes
mapper på Blackboard. Der vil blive ringet til de studerende, som ikke har været aktive
for at blive klogere på årsagerne hertil.
Frederik gratulerede på nævnets vegne Lars-Henrik Schmidt med sit 40 års jubilæum.
Vi talte om muligheden for at trække data på studerende der hænger og er kommet
bagud i urimelig grad. Frederik vil prøve at kontakte disse studerende, hvis der kan tilvejebringes kontaktinfo.
Studieadministrationen:
Candy oplyste, at der bliver indkaldt lokalebehov snarest.
Candy fortalte, at den del af studieadministrationen, som står for undervisnings- og
eksamensadministration i Emdrup, er blevet reorganiseret og har fået en ny leder
(Mette Qvist Jensen).
Studievejledningen v/ Lise Skjøt Møller:
Studievejledningen har afholdt studiegruppeworkshops for de nye studerende i forbindelse med 1. undervisningsgang, og det er gået rigtig godt. Der var 23 fremmødte studerende i Emdrup.
Frederik supplerede, at det vil være en god idé at tjekke op på studiegrupperne ved
indgangen til 2. semester.
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4.

Valg af evalueringsspørgsmål (bilag 2)
UN skal beslutte, om UN vil benytte de fire spørgsmål, som Studienævnet har udarbejdet og anbefaler UN at bruge, hvis relevant. Derudover skal UN beslutte, om modulkoordinatorerne skal have mulighed for at vælge nogle spørgsmål fra spørgsmålsbanken.
UN besluttede, at UN vil benytte de fire spørgsmål, som Studienævnet anbefaler UN at
bruge. UN besluttede endvidere, at modulkoordinatorerne skal have mulighed for at
vælge nogle spørgsmål fra spørgsmålsbanken. Der gøres opmærksom på, at der ikke er
mulighed for at vælge spørgsmål med fritekstsvar.
Dan rundsender spørgsmålsbatteriet, så det bliver tilgængeligt for modukoordinatorerne.

5.

Undervisningsevaluering (bilag 3a, 3b, 3c) / Bilag 3d eftersendes
Frederik oplyste, at han vil udarbejde et samlet evalueringsnotat, som han efterfølgende sender til kommentering hos studenterrepræsentanterne i UN.

Almen pædagogik, Aarhus:
Frederik samlede op på evalueringen af Almen pædagogik i Aarhus og konkludere, at
der overordnet set er tilfredshed med modulet. 77 % af de studerende, som har besvaret spørgeskemaet, svarer, at de vurderer det samlede udbytte af undervisningen som
stort eller meget stort.
Opmærksomhedspunkter:
- De studerende ønsker bedre koordinering af workshop og forelæsninger omkring ugeeksamen i semestrets andet modul. Det hele lå lidt tæt. Hvilket især
gik ud over workshoppen.
- Der skal tjekkes op på studiegrupperne, når semestret starter.
Moderniseringen af pædagogisk omsorg, Aarhus og Emdrup:
Frederik konkluderede, at det er et akademisk krævende modul med et højt teoretisk
ambitionsniveau, og at nogle studerende har haft svært med at være i øjenhøjde med
det teoretiske ambitionsniveau.
Opmærksomhedspunkter:
- De studerende ønsker mere feedback på deres faglige præstationer.
- Det kan relativt nemt gøres noget for at gøre det lettere for de studerende at
finde praktisk informationer vedr. modulet.
- En stor andel af de studerende har været usikre på, hvad der forventedes af
dem fagligt på modulet. Underviser bør ved modulets start tydeliggøre, hvad
der fagligt forventes af dem.
- Underviser kan med fordel blive endnu mere tydelig omkring sine forventninger til og tanker om modulet.
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Lars-Henrik gennemgik hans tanker om og forventninger til modulet og fremlagde
hvilke ting, han påtænker at ændre, og hvilke ting, han ikke påtænker at ændre.
Der blev gjort opmærksom på, at der mangler en underskrift fra en studerende på evalueringsnotatet. Jf. Studienævnets procedure for undervisningsevaluering skal der
evalueringsnotatet underskrives af en studerende. De studerende sikres dog ejerskab
til evalueringen i den efterfølgende proces omkring udarbejdelsen af evalueringsnotat
da de er medforfattere af dette til SN.
Specialeseminar, Aarhus og Emdrup
Frederik konkluderede på baggrund af evalueringerne, at de studerende overordnet set
har været tilfredse med den to dages specialeworkshop.
Opmærksomhedspunkter:
- Specialeworkshoppen blev afholdt i december. Den tidsmæssige placering af
specialeworkshoppen kunne have være bedre, idet det studerende på det tidspunkt var optaget af eksamen. Den kommende specialeworkshop vil blive afholdt ultimo januar, og specialeopstartsseminaret vil blive afholdt ultimo oktober.
Almen pædagogik, Emdrup:
Evalueringen af Almen pædagogik vil blive gennemgået på næste UN-møde den 11. oktober, idet UN stadig afventer evalueringsnotatet fra modulkoordinator.

6.

Studieordningsrevision
Frederik oplyste, at han har sendt en mail til lærergruppen om, at de gerne må melde
tilbage, hvis de falder over åbenlyse fejl og mangler i Generel pædagogisk studieordning. Hvis UN falder over åbenlyse fejl og mangler i studieordningen, bedes man
melde tilbage til Frederik.

7.

Anonymisering af eksamensopgaver: beslutning om permanent ordning (bilag 4)
Studienævnet har rundsendt sagsfremstilling vedr. permanent ordning for anonymisering af eksamensopgaver (bilag 4), som UN bedes tage stilling til. Frederik præsenterede holdningerne til anonymisering blandt de to modulkoordinatorer på Almen pædagogisk. Blandt UN-medlemmerne var Frederik og Lars-Henrik negativt indstillede
over for anonymisering af eksamensopgaver, mens Niels, Sebastian, Anitta og Linda
var positivt indstillede. Oliver mindede om, at baggrunden for at anonymisere eksamensopgaver er, at forskning viser (ubevidst) bias i forhold til køn og etnicitet ved bedømmelser af eksamensopgaver.
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UN besluttede at tilslutte sig forslag nr. 2 i Studienævnets sagsfremstilling, dvs. mulighed for anonymisering efter ønske fra UN.
UN besluttede, at der fremover skal være anonymisering af eksamensopgaver på Pædagogik, samfund og kultur på 1. semester, Almen pædagogik og Moderniseringen af
pædagogisk omsorg på 2. semester og Pædagogikkens videnskabsteori og forskningsmetoder på 3. semester.

8.

Orientering om valg til SN (valg af studerende)
Frederik orienterede om det forestående valg til Studienævnet. Der kommer et valgcirkulære ud snarest. Valget plejer at finde sted omkring 1. november.

9.

Årgangsmøder/semestermøder (bilag 5)
Lise fra Studievejledningen har udarbejdet et notat vedr. gennemtænkning af konceptet bag årgangsmøderne, som fremover kommer til at gå under betegnelsen ’semestermøder’. Lise bad UN tage stilling til, om der skal være semestermøder på Generel pædagogik fremover, om der i givet fald skal være en underviser tilstede, og hvad indholdet i givet fald skal være?
UN besluttede, at der fremover skal være semestermøder på Generel pædagogik, men
der skal ikke være en underviser tilstede. UN besluttede, at indholdet af semestermødet skal fastlægges på et UN-møde forud for semestermødet, og at studievejlederen på
et UN-møde skal give en mundlig feedback på semestermødet, når det er afholdt.
Lise oplyste, at næste semestermøde kommer til at finde sted i uge 43 eller 44.
Linda sagde, at det vil være en god idé, hvis man på forhånd lægger en dagsorden for
semestermødet ud på Blackboard, for de studerende kan have tendens til ikke at deltage, hvis de ikke på forhånd ved, hvad mødet går ud på.

10. Intro dagene, hvordan er det gået v/studenterrepræsentanterne
Anitta og Linda fortalte, at studiestarten er gået rigtig godt. De studerende var meget
engagerede og spændte og har meldt positivt tilbage.

11. Evt.
Anitta sagde, at de studerende på 3. semester er begyndt at spørge ind til, hvornår specialeseminaret finder sted.
Lise oplyste, at Studievejledningen afholder arrangementet ’Kickstart din specialeproces’ den 8. oktober, kl. 16-18, i Aarhus og den 9. oktober, kl. 15-17, i Emdrup.
Oliver oplyste, at der snarligt vil blive afholdt ansættelsessamtaler vedr. den ledige stilling på Generel pædagogik i Aarhus.

