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Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik
Mødedato: 22. november 2018, kl. 9:00 – 11:00
Mødested: Emdrup lokale A112 og Aarhus lokale 1483-525
Deltagere:
UN-medlemmer:
Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Anitta Kristiansen, Suppleanter: Emma Christine Rosenkrantz, Catrine Lykke Thomsen
Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder) (deltog fra kl. 9.17)
Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU) (deltog fra kl. 9.18), Lise Skjøt Møller (studievejleder), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent), Mathias Holst Manstrup, Mathias Lyngby
Johansen, Sille Hetland, Karina Hou Theilade, Camilla Autrup
Ikke tilstede: Linda Busgaard, Sebastian Sand Christensen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra UN-mødet den 15. november 2018 (bilag 1)
Meddelelser
Gennemgang af reviderede undervisningsplaner F19
a) Almen pædagogik / Nobel (bilag 3). / Læsere: Lars-Henrik, Catrine,
Mathias M., Camilla
b) Almen pædagogik / Emdrup (bilag 4). / Læsere: Niels, Anitta, Sebastian, Mathias J.
c) Moderniseringen af pædagogisk omsorg / Emdrup + Nobel (bilag
5). / Læser: Frederik, Emma, Karina, Sille
5. Semestermøder v/Lise Skjøt Møller (bilag 5 & 6)
6. Handleplan for Generel pædagogik: status (bilag 7)
7. Evt.

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af referat fra UN-mødet den 15. november 2018 (bilag 1)
UN havde følgende rettelser og kommentarer til referatet:
Punkt 3: Sætningen ”og hvordan vi kan integrere de to uddannelser” skal slettes.
Kommentar til punkt 6: Det er efter sidste UN-møde den 15. november 2018 blevet besluttet, at den uddannelsesspecifikke evalueringsrapport i forbindelse med evaluering
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af studiestart for Generel pædagogik vil blive drøftet på UN-mødet den 12. december
2018 i stedet for på UN-mødet den 22. november 2018.
Punkt 8: Ordet ’forslaget’ skal ændres til ’temaet’.
Kommentar til punkt 9: Det er efter sidste UN-møde den 15. november 2018 blevet besluttet, at status på EDU-IT projekt flyttes til UN-mødet i februar 2019, efter at der har
fundet evaluering af projektet sted ultimo januar.
UN godkendte herefter det reviderede referat fra UN-mødet den 15. november 2018.

3.

Meddelelser
Emma
Emma spurgte, om det er muligt at flytte UN-mødet i december til efter den 15. december. Efter en drøftelse af mulige datoforslag besluttede UN at fastholde den nuværende dato (12. december 2018).
Afdelingsleder: Orientering v/Oliver Kauffmann
Afdelingerne i Emdrup skal sidde mere samlet. Der vil blive udarbejdet en foreløbig
plan i Institutforum efter jul.
Oliver gav en status på de videopræsentationer af Generel pædagogik, som i øjeblikket
er ved at blive lavet.
Studieadministrationen v/Jannie Hjort Pedersen
Jannie oplyste, at der er sket en omrokering i det team, som står for eksamens- og undervisningsplanlægning og -administration. Samantha Afke Tøt Roorda er ny studiesekretær for Generel pædagogik. Candy Clifforth overtager Jeanette Møllers stilling som
eksamenssekretær. Henrik Christensen er fortsat eksamenssekretær for Generel pædagogik.
Studievejledningen: Orientering v/Lise Skjøt Møller
Studievejledningen er i gang med at afholde forsinkelsessamtaler med studerende,
som er mere end 30 ECTS bagud.
Studievejledningen har været og er fortsat i gang med at afholde semestermøder.

4.

Gennemgang af reviderede undervisningsplaner F19
a) Almen pædagogik / Nobel (bilag 3). / Læsere: Lars-Henrik, Catrine,
Mathias M., Camilla
Modulkoordinator: Thomas Aastrup Rømer
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Det blev bemærket, at der ikke er angivet noget indhold mv. i forhold til Clemens
Wiesers sessioner.
Datoerne for eksamen hos Lars-Henrik Schmidt på MPO modulet skal slettes fra
sessionsoversigten (side 4).
UN godkendte undervisningsplanen med ovennævnte forbehold.
Undervisningsplanen vil for en god ordens skyld blive fremsendt som bilag til UNmødet den 12. december 2018.
b) Almen pædagogik / Emdrup (bilag 4). / Læsere: Niels, Anitta, Sebastian, Mathias J.
Modulkoordinator: Frederik Pio
Det blev bemærket, at Hans Siggaards sessioner ikke er blevet opdateret.
Side 6: UN besluttede, at sætningen ”Denne bog kan købes med 25 % rabat for kr.
300,- ved henvendelse til Jens Erik (se mail på undervisningsplanens forside)”
skal slettes.
Side 5: Antal af K-timer skal ændres til 76.
Der blev spurgt, om der kunne blive indsat sideskift efter hver sessionsbeskrivelse,
således at hver sessionsbeskrivelse står på hver sin side.
UN godkendte undervisningsplanen med ovennævnte forbehold.
c) Moderniseringen af pædagogisk omsorg / Emdrup + Nobel (bilag
5). / Læser: Frederik, Emma, Karina, Sille
Modulkoordinator: Lars-Henrik Schmidt
Session 1: Der skal stå februar i stedet for januar.
UN godkendte undervisningsplanen med ovennævnte forbehold.

5.

Semestermøder v/Lise Skjøt Møller (bilag 5 & 6)
Studievejledningen har afholdt semestermøder på Generel pædagogik i Aarhus og Emdrup. Semestermøderne blev faciliteret af en fuldtidsstudievejleder.
Deltagelse i Emdrup: 11 (ud af 11 fremmødte til undervisning)
Deltagelse i Aarhus: 11 (ud af 24 fremmødte til undervisning)
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Temaer: Trivsel på studiet, studiegrupper, kontakt til fagmiljøet og eksamen lavpraktisk.
Lise gav en opsummering af, hvad der blev snakket om på semestermøderne.
På baggrund af referaterne af semestermøderne kan det konkluderes, at der skal være
mere opfølgning på studiegrupperne. Frederik mente, at ansvaret for opfølgning på
studiegrupperne burde lægges på én person, f.eks. en af modulkoordinatorerne. Såfremt der kan allokeres timer til dette ekstra arbejde.
UN drøftede, hvor mange ressourcer man skal bruge på at følge op på studiegrupperne. Temaet vil blive taget op på et lærergruppemøde.
Frederik mindede om, at UN har besluttet, at referaterne af semestermøderne ikke
skal rundsendes som bilag.

6. Handleplan for Generel pædagogik: status (bilag 7)
Oliver forklarede for de kommende studenterrepræsentanter, hvad formålet med
handleplanen er.
Oliver gav en status på de enkelte delpolitikker i handleplanen:
Rekruttering og studiestart
Optaget af nye studerende er blevet reduceret til 36 x 2 pladser pr. september 2018.
Det er for tidligt at sige, hvad effekten af reduktionen er.
Struktur og forløb
Der er blevet afholdt koordinatormøder for modulkoordinatorerne med fokus på koordination mellem moduler og progressionen af uddannelsen.
Modulkoordinatorerne inviteres til UN-møde for at modtage feedback på undervisningsplanerne.
Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø
Studiegrupperne er fortsat en udfordring.
Der er stor opmærksomhed på problematikken omkring feedback og vejledning i lærergruppen.
Studiemiljø
Der er blevet afholdt overdragelsesarrangement for studerende på 1. og 3. semester, og
en evaluering af arrangementet har fundet sted.
Niels bemærkede, at der i handleplanen ikke er nogen anbefalinger i forhold til den
problematik, at 55-60% af de besvarende studerende på Generel pædagogik nogle
gange eller ofte oplever stærke stresssymptomer i dagligdagen. Det er relevant at finde
ud af, hvad årsagerne til stressproblematikken er.
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Afdelingslederen finder det vigtigt, at vi tager problemet om de studerendes stress alvorligt i lærerkollegiet. Vi bør fremadrettet overveje årsager og hvad der skal gøres for
at mindske denne stress.
Relation til arbejdsmarkedet
Alumneforeningen for Generel pædagogik har afholdt karrierearrangement.
Valgfagspakken er ved at blive gentænkt.

7. Evt.
UN besluttede, at de endelige undervisningsplaner skal være uploadet på Blackboard
senest den 15. december 2018.
Punkter til UN-møde den 12. december 2018
Endelig godkendelse af undervisningsplan for Almen pædagogik, Nobel
Valgfag på Generel pædagogik: Virksomhedsprojekt og Individuelt studeret emne
Evaluering af studiestart på Generel pædagogik (på baggrund af evalueringsrapport
for Generel pædagogik)
Punkt til UN-møde i februar 2019
EDU-IT projekt: status

Mødet sluttede kl. 11.06.

