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Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik
Mødedato: 20. august 2018, kl. 10:00 – 14:00
Mødested: Emdrup lokale B101a og Aarhus lokale 1483-523
Deltagere:
UN-medlemmer:
Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Anitta Kristiansen, Linda Busgaard, Suppleant: Catrine Lykke Thomsen
Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Candy Clifforth (adm.), Lise Skjøtt Møller (studievejl.), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent)
Afbud fra: Sebastian Sand Christensen, Emma Christine Rosenkrantz (suppleant),
Oliver Kauffmann (afdelingsleder)

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra UN-mødet den 21. juni 2018 (bilag 1)
Meddelelser
Mødedatoer E18
Handleplan 2018 (bilag 1b)
Digitale studieordningsressourcer (bilag 2)
Undervisningslitteratur (primær/sekundær; obligatorisk/supplerende)
8. Studiestartsprogram (bilag 3a; 3b)
9. Evt.

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af referat fra UN-mødet den 21. juni 2018 (bilag 1)
UN godkendte referatet fra UN-mødet den 21. juni 2018.

3.

Meddelelser
UN-formand:
Følgende tre valgfag på Generel pædagogik er oprettet i efteråret 2018: Inklusion og
specialpædagogik (Emdrup), Motivationsteori i et uddannelsesperspektiv (Aarhus) og
Lærer- og pædagoguddannelsespædagogik (Aarhus).
Lene Johansen har opsagt sin stilling som eksamenssekretær for Generel pædagogik.
Jannie supplerede, at Henrik Christensen overtager stillingen.

Studier, Campus Emdrup
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: hum@au.dk
Web:
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dministrationscenter-arts/artsstudier
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Optag 2018: Oliver har besluttet at reducere antallet af udbudte studiepladser til 36 pr.
campus. 27 nye studerende på hver campus har pr. september 2018 takket ja til en studieplads.
Overdragelsesarrangement for studerende på 1. og 3. semester vil blive afholdt i midten af september. Oliver og Frederik afholder arrangementet i samarbejde med de studerende. Cathrine spurgte, om Alumneforeningen fortsat skal komme og holde oplæg
ved arrangementet? Alumneforeningen er også blevet inviteret til at holde oplæg i forbindelse med studiestarten. Frederik svarede, at han stadig gerne vil have, at Alumneforeningen kommer og holder oplæg.
Frederik orienterede om EDU-IT projektet. På Campus Emdrup er der blevet allokeret
et lokale til at lave eksperimenter i forbindelse med projektet.
Frederik, Dan og Lars-Henrik orienterede om udvikling af Campus Emdrup.
Der har været stillet spørgsmål til, hvorvidt resumeet tæller med i specialets samlede
omfang. SN har besluttet, at resumeet tæller med i det samlede omfang for specialet.
Hvis man falder over åbenlyse fejl i Generel pædagogiks 2017-studieordning, skal man
hurtigst muligt melde tilbage til Frederik, idet rettelserne skal være indarbejdet inden
den 1. september 2018.
Studievejledningen v/ Lise Skjøt Møller:
Studievejledningen har valgt at konvertere fem studenterstudievejlederstillinger til én
fuldtidsstilling. Maria Solhøj er ny fuldtidsvejleder i Aarhus. Fuldtidsvejlederne Lise,
Morten og Maria vil deltage på UN-møderne på DPU fremover. Lise deltager på Generel pædagogiks UN-møder. Fuldtidsvejlederne vil fremover deltage i flere arrangementer for de studerende. De studerende har også mulighed for at booke en samtale med
en fuldtidsvejleder, f.eks. hvis de har brug for at drøfte mere omfattende problemstillinger.
Lise orienterede om studiestarten.

4.

Mødedatoer E18
UN besluttede nedenstående møderække for efterårssemestret 2018:
Torsdag den 13. september, kl. 9-13
Torsdag den 11. oktober, kl. 9-13
Torsdag den 15. november, kl. 9-14
Torsdag den 22. november, kl. 9-11
Onsdag den 12. december, kl. 9-13
Torsdag den 17. januar, kl. 9-13

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Referat

Dato: 20. august 2018

Side 3/3

5.

Handleplan 2018 (bilag 1b)
På UN-mødet den 21. juni drøftede UN datapakken for 2018. På baggrund af UN’s
drøftelser har Oliver udarbejdet en handleplan, som er blevet præsenteret for og kommenteret af studieleder Eva Viala. Den udsendte handleplan (bilag 1b) er det endelige
resultat af denne proces. Frederik forklarede, at ansvaret for de enkelte delpolitikker i
handleplanen skal individualiseres, således at der skal sættes ét navn på hver delpolitik. I praksis vil det dog være en bredere kreds af personer, som skal bidrage til at implementere de forskellige tiltag i handleplanen.

6. Digitale studieordningsressourcer (bilag 2)
Frederik oplyste, at der i efteråret 2018 og foråret 2019 vil finde en proces for udvikling af en digital studieordningsressource sted i regi af Studienævnet.
7.

Undervisningslitteratur (primær/sekundær; obligatorisk/supplerende)
I forbindelse med UN’s gennemgang af undervisningsplaner før sommerferien kom
det frem, at der i lærergruppen er forskellige fortolkninger af og indgange til begreberne primær/sekundær litteratur og obligatorisk/supplerende litteratur. Oliver har
bedt om, at dette skal tages op på et lærermøde. Frederik spurgte studenterrepræsentanterne i UN, om de mener, at det er et problem, at der i lærergruppen er forskellige
fortolkninger af begreberne? Linda mente, at der mangler en ensretning i forhold til,
hvordan de forskellige begreber fortolkes. Anitta foreslog, at modulkoordinatorerne
uddyber i undervisningsplanerne, hvad de forstår ved de forskellige begreber, såfremt
man i lærergruppen ikke kan nå til enighed i forhold til, hvordan begreberne skal fortolkes.
UN besluttede at opfordre læregruppen til at rydde op i terminologien og til i undervisningsplanerne at være mere tydelige omkring, hvordan de anvendte begreber skal forstås og hvordan litteraturen skal læses.

8.

Studiestartsprogram (bilag 3a; 3b)
Frederik præsenterede programmerne for studiestarten (bilag 3a og 3b). Anitta og
Linda, som begge er cheftutorer for studiestarten, supplerede med praktiske detaljer i
forhold til planlægning af studiestarten.

9. Evt.
Cathrine nævnte, at studenterrepræsentanterne i UN gerne vil have så mange af deres
medstuderende til at komme til overdragelsesarrangementet. Oliver har på et tidspunkt sagt, at han vil sørge for noget mad og drikke til arrangementet. Cathrine
spurgte, om det stadig er planen? Dan sender en mail til Oliver, som pt. er på konference i Kina, og spørger om der vil være forplejning til overdragelsesarrangementet.
Mødet sluttede kl. 12.22.

