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Mødedato: 17. januar 2022 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Jeanette Magne Jensen (forperson), Vibe Aarkrog, Helene Ratner (fra kl. 
10.00), Bergthora Kristjansdottir, Karsten Sandau (stud MPV), Anna Karlskov Skyg-
gebjerg (studieleder), Signe Marie Hinge (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Kristine Kousholt, Rie Thomsen, Rasmus Sandau Christensen (stud 
MVLK), 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Pkt. 3 blev skubbet til sidst på dagens møde, så Helene kunne nå at være med. 
Herudover blev dagsorden godkendt. 
 
 
Ad 2) Meddelelser 

• Opfølgning på referat fra seneste møde: 
o Der var fulgt op  

• Opfølgning på Studienævnsmøde – december 
o De vigtigste elementer fra mødet er på dagens møde. 

• Nyhedsbrev fra Art studier (link) 
o Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for an-

satte på AU 
• Studieordningsarbejde på special- og socialpædagogik er gået i gang og der er 

netop sendt invitationer ud til aftagermøde d. 11. marts. Arbejdsgruppen vil 
gerne have udkast klar til UN i maj og en endelig studieordning klar inden 
sommerferien, så der kan markedsføres for den i god tid frem mod udbud i 
E23. 

• Der er nu åbnet for tilmelding til Åbent Hus d. 7. februar, og der er begyndt at 
strømme tilmeldinger ind. Programmet er klar og detaljeplanlægningen er ved 
at være på plads. Jeanette er med som tovholder i hele programmer, mens ko-
ordinatorerne og Rasmus deltager i dele af programmet.  

• Anna orienterede om den fremtidige organisering af UN og EVU-området. Det 
arbejdes i to spor: 

o Det overvejes om UN skal favne bredere og dermed dække hele EVU 
området. Det skal overvejes, hvordan sammensætningen i UN skal 
være. Signe, Anna og Jeanette vil lave et oplæg, der beskriver mu-
lighederne for et bredere EVU virke på DPU. 

o Koordinatormøderne vil fremover ikke være faste møder, men vil blive 
indkaldt efter behov. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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• Der er givet en bevilling til onlineudbud på masterområdet (1.1.22-30.06.24): 
der skal oprettes et udbud, hvor der arbejdes med online udbud af EVU aktivi-
teter, redesign af to kurser (under MPV og MVLK), og kursus i at afholde on-
line undervisning. 
 
 

Ad 3) Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde MUL 
Helene gav UN en kort præsentation af uddannelsesevalueringen af MUL og den revi-
derede handleplan på baggrund af mødet, som havde været virkelig godt. Hun pegede 
bl.a. på: 
- Uddannelsens synlighed skal styrkes bl.a. ift. rekruttering af nye studerende (bæ-

redygtighed ift. økonomi og læringsmiljø) og at målrettet markedsføring er meget 
dyrt. Markedsføring skal dog gerne gøres mere skarp, hvor AU kommunikation 
skal inddrages. 

- Inddragelse af aftagere ifm. med cases til undervisning. 
 
UN var meget tilfredse med tilbagemelding, og udtrykte især stor interesse for inddra-
gelse af eksterne aftagere ifm. cases til undervisning. Det blev drøftet, at det er muligt 
at påskønne eksternes deltagelse efter AU’s regler og at Signe kan stå for at hjælpe 
med den slags påskønnelser. 
 
UN drøftede, om det er muligt at få en tværgående support på et ambassadørkorps på 
uddannelserne, da flere koordinatorer ikke har mulighed for at tage sig af et ambassa-
dørkorps. Signe vil til en vis grad kunne hjælpe, men det vil være svært at inkludere 
helt eksterne personer i dette. 
 
 
Ad 4) Orientering om uddannelser der ska uddannelsesevalueres 2022 
Uddannelsesnævnet orienteres om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres i 
2022. I år skal Master i professionel vejledning og Master i voksnes læring og kompe-
tenceudvikling uddannelsesevaluering. Rie og Vibe er blevet kontaktet om hvilket pro-
ces (fast eller standard), der ønskes. Da uddannelserne skal afprøve det nye modul 4 i 
F22, vil begge gerne køre standard proces. 
  
 
Ad 5) Placering af Internat 
UN drøftede indledningsvis hvilke kriterier, der skal være for placering af internat. Det 
blev aftalt, at Signe tager fat i koordinatorerne for at få de vigtigste argumenter til kri-
terier, som så kan samles i et bilag.  
 
Punktet tages op igen på næste møde. 
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Ad 6) Drøftelse af valgfag fremadrettet 
UN drøftede udbud af valgfag fremadrettet fra E22 og frem. 
Det blev drøftet, at der skal overvejes, hvor meget volumen der forventes i det kom-
mende semester, og hvor mange valgfag der så kan forventes kan udbydes og oprettes, 
hvis der skal være min 20 studerende pr valgfag. Der bør derfor formentlig i udgangs-
punktet kun skulle udbydes ét valgfag pr uddannelse pr semester – med mindre der 
udbydes til en specifik målgruppe eller et særligt område, der kan tiltrække nye stude-
rende uden for DPU’s masteruddannelser. Og så skal der være minimum to udbud til 
studerende i Aarhus, så der er et reelt valg. 
 
Spørgsmål der mangler at blive afklaret:  
 Skal skabelonen for valgfag sigte mod at der laves mere konkrete beskrivelser af de 

faglige mål? 
Dette skal drøftes, når de indmeldte udbud behandles på næste møde. 

 Placering af valgfag i E22 – Studieleder er i gang med at afklare dette. 
 Mange studerende har udtrykt utilfredshed med at have valgfag samtidig med or-

dinært modul, hvilket har presset dem meget. Samtidig er der også udtrykt util-
fredshed med udbudsmængden og at nogle udbud ikke er blevet oprettet. Dette vil 
derfor også skulle drøftes i forbindelse med evaluering af undervisningen på næste 
møde, men det skal også overvejes fremadrettet ift. uddannelsernes struktur. 
 

Det blev aftalt, at Jeanette, Signe og Kim laver et samlet overblik (princippapir) 
over, hvilke spørgsmål om valgfag, der er afklaret, og hvilke der mangler at blive afkla-
ret. Dette tages op på næste møde, hvor der også skal afklares hvilke valgfag, der skal 
udbydes i E22.  
 
 
Ad 7) Konstituering 
UN konstituerede sig for det kommende år i henhold til forretningsorden. Jeanette 
Magne blev forperson for uddannelsesnævnet og er samtidig tilforordnet studienæv-
net. Koordinatorerne er ordinære medlemmer. For de studerende stopper Karsten ef-
ter dette møde, da han afslutter uddannelsen nu, og Rasmus forsætter i UN ind til han 
afslutter uddannelsen til sommer. 
 
Jeanette og Vibe takkede Karsten for indsatsen, og der blev gjort opmærksom på, at 
det er muligt at få en udtalelse for indsatsen for arbejdet i UN ved at henvende sig til 
Kim 
Jeanette og Anna takkede Vibe for sin store indsats som forperson for UN gennem 
flere år. 
 
 
Ad 8) Plan for UN’s aktiviteter i F22 
UN drøftede plan for UN’s aktiviteter i F22 inkl. punkter til kommende møder. Der var 
enkelte kommentarer, som bliver indarbejdet i planen. 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 17. januar 2022 

 

Side 4/4 

 
 
Ad 9) Evt. 

- Der er i 2022 samme budget for markedsføring via AU kommunikation. Hvis 
der er gode ideer til nye tiltag er man meget velkommen til at kontakte AU 
kommunikation. 

 
Mødet sluttede 10.53 


