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ARTS 
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Mødedato: 7. marts 2022 kl. 9.00-11.00 
Mødested: Emdrup D118 og Zoom 
Mødeemne: Masteruddannelsernes Uddannelsesnævn 
 
 
Deltagere: Vibe Aarkrog (mødeleder), Kristine Kousholt, Rie Thomsen, Helene Rat-
ner, Bergthora Kristjansdottir, Anna Karlskov Skyggebjerg (studieleder), Signe Marie 
Hinge (AAU), Kim Behrens Jessen (referent) 
 
Afbud: Jeanette Magne Jensen (forperson), Rasmus Sandau Christensen (stud 
MVLK), 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2) Meddelelser 

• Jeanette udtræder af UN for masteruddannelserne. Der er ved at findes en løs-
ning på ny forperson og koordinator for den flexible master. 

• I Jeanettes fravær blev Vibe valgt til mødeleder 
• Opfølgning på referat fra seneste møde: 

o Der var fulgt op på seneste møde. Nogle punkter er på dagens møde. 
o Drøftelse af modul 4 skal tages op efter sommerferien. 

• Opfølgning på Studienævnsmøde – januar 
o Der var oplæg ved Bente Kristiansen fra CED om 1. årspædagogik. 

Dette oplæg kunne med fordel også tages op i masterkredsen f.eks. på 
masterdagen d. 4. april. Det blev foreslået, at oplægget måske blev la-
vet af Laura Cordes Felby eller en anden fra CED, for at udbrede kend-
skabet til CED. Det blev drøftet at det kunne være at et oplæg kun 
skulle være for de interesserede eller at der bliver lavet noget fælles på 
tværs af alle masteruddannelser f.eks. i forhold til KAV. UN aftalte at 
dette skal tages op som et punkt på næste møde. 

o Studienævnet godkendt valgfagsudbuddet for E22. Udbuddet kan nu 
ses af hjemmesiden og kursuskataloget. 

• Der blev taget en kort runde på afholdelse af Åbent Hus. Evalueringerne var 
positive og der var tilfredshed med deltagelse af studerende og tilbud om mu-
lighed for opfølgning med koordinatorer. De fleste deltagere foretrækker, at 
Åbent Hus afholdes online og ikke fysisk, så der er mulighed for at deltage fra 
hele landet. 

• Nyhedsbrev fra Art studier (link) 
o Arts Uddannelsesdag 2022 – alle opfordres til at deltage 
o STYRK-arrangementer til studerende med fokus på motivation, ba-

lance og eksamensteknik 
o Power BI workshops 2022 - Årlig status og uddannelsesevalueringer 

https://dpu.au.dk/masteruddannelser/valgfag
https://kursuskatalog.au.dk/da/electivegroups/173204G004?year=2022&period=2
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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• Signe sender snart budgetter for E22 ud. Dette bliver samtidig med indkal-
delse af undervisningsplaner. 

• Organisering af flexibel master er ved at blive afklaret. UN understregede, at 
det er vigtigt at den nye koordinator kommer til at deltage fast i UNs møder 
for at sikre sammenhæng. UN efterspurgte et overblik over hvem der er ind-
skrevet på den flexible samt at der gives besked i god tid om nye flex stude-
rende på modulerne, så man kan sikre, at de indgår i undervisning og at man 
kan være vejleder (sikre at de er tilknyttet et modul) mv. UN vil tage dette 
punkt op på kommende møde. 

• Datoer for undervisning på modul 1 og 3 og valgfag på MA i E22 var udsendt. 
Der var en enkelt kommentar til oversigten, som vil blive rettet. 

• Der er utilfredshed med undervisningslokaler i Aarhus. Signe er i dialog med 
UVAEKA om dette.  
 
 

Ad 3) Placering af Internat 
UN drøftede kriterier for placering af internat. Der var udsendt forskellige mulige kri-
terier til overvejelse: 

• Lokation 
o Tæt på København? 

 Helene foretrækker at internatet ligger tættere på København 
(f.eks. Roskilde Park) 

o Mellem Aarhus og Emdrup? 
 Rie - fint at det er mellem Aarhus og København. Gerne med 

adgang til natur eller mulighed for gode gåture. Brogaarden i 
Middelfart eller Signatur i Nyborg kunne være en mulighed.  

 Kristine og Vibe – Et sted mellem Aarhus og København vil 
være fint. Gerne et samlet sted til alle modul 1 studerende på 
uddannelserne. 

o Transporttid fra offentlig transport 
 Vigtigt at tage hensyn til, da studerende kommer fra det meste 

af landet. 
o Endvidere – kan det være forskellige steder fra uddannelse til uddan-

nelse 
 TReP (og de fleste andre) vil gerne være midt i landet. MUL 

vil gerne være tættere på København. 
• Mødefaciliteter 

o Lokaler – det skal være egnede mødelokaler. 
o Omkringliggende område (ift. gåture?) 

 Vigtigt med adgang til natur og gåture.  
• Kvalitet af værelser, forplejning, mv.? 

o Der skal være rent og pænt. 
 
Signe går videre med at finde internatsteder ud fra ønskerne. 
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Ad 4) Undervisningsplaner 
UN ønskede på mødet i februar at drøfte, hvornår undervisningsplaner skal være klar, 
hvis der sker reduktion i timetal ved lave optag.  
 
Følgende blev fremført: 

- Det er muligt at lave kortere dage i stedet for at reducere i antallet af undervis-
ningsdage.  

- Der kan arbejdes med at angive datoer i parentes eller som ”evt.”, som det er 
muligt at tage i anvendelse.  

- Koordinatorerne skal ikke lave to undervisningsplaner og to kalenderbooknin-
ger. Men hvis der kan ventes med at indlevere undervisningsplaner og budget 
til der kendes antal studerende og timer, så vil det være godt. 

- Der blev efterspurgt budgetberegning for antal timer pbg. af antal studerende, 
så man på forhånd har en mulighed for at lave en bedre planlægning. Det vil 
være godt med klare beregningsmodeller (også for de forskellige uddannelser), 
så koordinatorerne selv har mulighed for at arbejde ud fra dette. 

- MPV har lavet et dokument med forskellige spørgsmål til timereduktion, som 
der ønskes afklaringer på. Der bør overvejes om det reducerede timetal står 
mål med den besparelse, der muligvis kan opnås. 

- Studieleder redegjorde kort for mulighederne på området og hvad der mulig-
vis kan gøres. Retorikken kan også vendes om til at store hold vil udløse ekstra 
timer og ikke at der reduceres ved små hold. Det er dog vigtigt at der er en ær-
lig og åben kommunikation på området. 

- Der blev efterspurgt tal for, hvornår studerende er blevet optaget på modu-
lerne så det er muligt at få et overblik over hvornår der kan forventes at være 
en afklaring for oprettelse af hold og hvor store de formentlig bliver. 

- Det blev drøftet om processen for indlevering og godkendelse af undervis-
ningsplaner kan/skal justeres. UN ønskede en fleksibel model, hvor planerne 
skal ligge klar i begyndelsen af august (Internatet og 1. undervisningsgang 
samt litteratur skal ligge klar før sommerferien). 

 
UN aftalte følgende:  

- UN ønskede, at der laves to modeller, som det er muligt at arbejde efter (nor-
malplanen og en med udskudt indlevering ift tilmeldinger og oprettelse). Det 
vil være godt om dette kan tages op på kommende møde. 

- Anna og Signe går videre med at finde budgetark og at lave udkast til to mu-
lige modeller, der vil kunne arbejdes efter. 

 
Drøftelsen vil også kunne tages op på masterdagen d. 4. april. 
 
 
Ad 5) Masterdagen 4. april 
UN drøftede planlægning af masterdagen d. 4. april. Drøftelsen tog udgangspunkt i 
program fra tidligere masterdag. 
 
Formen på dagen: 

- Godt at dagen er blevet kortet af 
- Der bør igen være en facilitator 
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- Der bør kun være ét tema på dagen, som så bliver behandlet fx med 1 oplæg, 
gruppearbejde og drøftelse af implementering i undervisningen. 

 
Det blev aftalt at følgende kunne være tema(-er) til 4. april: 

- Masterpædagogik, herunder:  
o Tydeliggøre kobling af deltagernes arbejdserfaringer til undervisnin-

gens indhold herunder med brug af digitale værktøjer til fx de stude-
rendes arbejde mellem seminarerne. 

o Casebaseret undervisning 
 
Anna, Signe og Kim går videre med planlægningen. 
 
Temaer der kan indgå i fremtidige masterdage: 

- Diversitet 
- KAV 
- Masterpædagogik  
- Skabelse af socialt læringsrum 
- udvikling af undervisningen i teams 
- teknologibaseret læring (praktisk afprøvning) 
- inddragelse af CUDiM 
- Internationalisering 
- Konkretisering af videnskabsteori og hvordan der arbejdes med dette i under-

visningen 
- Akademisk skrivning 
- Hjælp til studerende med deres tilgang til vanskelige tekster  
- Bedre brug af digitale værktøjer  
- Proces for undervisningsplaner ved reduceret optag 
- Modul 4 – undervisning på tværs af uddannelser (dette skal tages op efter 

sommerferien) 
 
 
Ad 6) Evt. 
Mødeafholdelse – fysisk eller online.  

- UN foretrækker i udgangspunktet, at møderne afholdes fysisk, men det har 
vist sig at være godt, at der har været mulighed for onlinedeltagelse. UN vil 
derfor fremover afholde møderne blendet - i hvert fald frem til sommerferien. 

 
Mødet sluttede 11.00 


