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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt.  
 

Ad 2) Meddelelser 

a. Jeanette Magne Jensen meddelte, at Katrine Dahl Madsen ikke 

har fået en ansættelse og derfor skal der findes en ny koordinator 

for den fleksible masteruddannelse og en ny masterstudievejleder. 

Jeanette Magne Jensen overtager funktionerne indtil sommerferi-

en. 

b. Vi er i gang med markedsføring af alle masteruddannelserne med 

et professionelt markedsføringsbureau. Der bruges ekstra midler 

til masteruddannelsen i folkeskoleudvikling.  

c. Der afholdes ikke informationsmøder i foråret på masteruddan-

nelserne. 

 

Ad 3) Kompendier 
Merete Justesen indledte en diskussion om kompendier. I dag er kompendierne 
gratis for de studerende og de bliver udleveret til de studerende allerede fra ek-
samensperioden semestret inden undervisningen. Masterstudiecentret oplever 
imidlertid at en del studerende er utilfredse med, at de ikke kan få kompendiet 

Møde for masterstudiekoordinatorer, –modulansvarlige og -undervisere 

Møde den 29. februar 2016 

Tid: 13.00 – 14.30 

Lokale: D166 

 

 

Deltagere: 

Jeanette Magne Jensen, Lotte Hedegaard-Sørensen, Hanne Knudsen, Anna Kathrine Frørup, Hilde 

Bollen, Bergthora Kristiansdottir, Frans Ørsted Andersen, Jonathan Leer, Nina Tange, Asger Sø-

rensen, Kristina Mariager-Anderson, Bent B. Andreasen, Lone Nordin, Stig Roesen, Linda Krage-

lund, Søren Langager, Vibe Aarkrog og Merete Justesen (referent) 
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tilsendt, og at der derfor bruges uforholdsmæssigt meget tid på at tale med de 
studerende herom. De studerende på masteruddannelserne kommer fra hele lan-
det og det er altså langt at tage fra f.eks. Skive til Emdrup for at afhente et kom-
pendium.  
 
Merete Justesen lagde herefter op til en diskussion af hvordan det ønskes håndte-
ret fremover med øje for instituttets økonomiske situation, således at en fremtid-
lig model ikke bliver dyrere for instituttet. 
 
Forslag fra studiekoordinatorerne, de modulansvarlige og underviserne: 
Elektroniske kompendier – det skal undersøges om der er copyrigtudfordringer 
Alternativt alt elektronisk til første seminar på Blackboard. 
Sende det hele som en del af deltagerbetalingen 
De studerende kan selv betalte for forsendelsen 
Hvis vi laver kompendiet elektronisk, så kan de få en bog. 
At de studerende selv finder artikler og at kapitler i bøger kommer i kompendier. 
 
Det højeste ønske fra gruppen var at kompendierne fremover sendes med posten 
til de studerende. 

Ad 4) Evaluering af E2015 
Uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jensen takkede for de mange gode kva-
litative evalueringer fra E2015. Uddannelsesnævnet skal hvert år lave et notat 
vedrørende den kvantitative og den kvalitative evaluering til studienævnet. 

Evalueringen af E2015 giver anledning til at drøfte følgende spørgsmål på koor-
dinatormødet og i uddannelsesnævnet:  

• Hvordan øger vi i undervisningen sammenhængen mellem metarefleksion 
og konkret daglig praksis? 

• Hvilke forskellige undervisningsformer fremmer de studerendes aktive 
deltagelse i undervisningen? 

• Hvordan kan vi fremme netværksdannelsen mellem de studerende, også i 
tiden i mellem seminarene, da dette synes at fremme de studerendes for-
ståelse for forskellige måder at håndtere praksis på? 

• Brug af litteratur i undervisningen og kompendiernes overskuelighed 
• Hvordan sikrer vi gode lokaleforhold for vores undervisning, adgang til 

køkkenfaciliteter - og et samlet master- og studiemiljø? 

Proces for evalueringen af F2016: 

1. Link sendes ud til de studerende mandag morgen i ugen for næstsidste 
seminar 

2. De studerende udfylder spørgeskema ved næstsidste seminar 
3. Den efterfølgende mandag udsendes tabelrapport til studiekoordinator, 

der sender videre til den relevante modulkoordinator 
4. Modulkoordinator dykker ned i udvalgte tal: Hvad undrer, glæder, giver 

anledning til uddybning? 
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5. Modulkoordinator diskuterer ved sidste undervisningsgang de udvalgte 
tal med de studerende – får her en kvalitativ tilbagemelding  

6. Modulkoordinator sender som vanligt en kvalitativ opsamling til master-
studiecentret/Merete 

Der var et spørgsmål om vi har evaluering på modul 4, hvor der er meget få un-
dervisningsgange. Det undersøger uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jen-
sen. 

Det forventes at alle første undervisningsgang laver en forventningsafstemning: 

• Underviser fremlægger, hvad de studerende kan forvente af det konkrete 
forløb, og hvilke forventninger der er til de studerendes deltagelse i un-
dervisningen 

• Formålet er at klarlægge og diskutere præmisserne for forløbet og at lægge 
grundlaget for efterfølgende evalueringsaktiviteter.  

Følgende punkter bør indgå:  

• Undervisningsplaner og undervisningsformer 
• Faglige mål og kompetencemål (jvf. beskrivelserne i studieordningen)  
• Eksamensform og krav (jvf. beskrivelserne i studieordningen)  
• Forventninger til forberedelse og deltagelse  
• Studerendes forventninger til forløbet  
• Præsentation af litteratur  

Det forventes tillige at der foretages en midtvejsevaluering (der skal ikke laves 
noget på skrift): 

• Midtvejsevalueringernes formål er at skabe dialog mellem underviser og 
studerende om forhold i undervisningen, der er særligt udfordrende for 
læringsmiljøet i forhold til uddannelsernes samlede mål og indhold, deres 
tilrettelæggelse og gennemførelsen af undervisningen.  

• Midtvejsevalueringernes indhold fastlægges i samarbejde mellem evalue-
ringens primære aktører – de studerende, underviserne og den modulan-
svarlige. Evalueringen kan være mundtlig eller skriftlig, og den kan gen-
nemføres individuelt eller i grupper.  

Efter eksamensafholdelse tilføjer den modulansvarlige kommentarer om eksa-
mens forløb: 

– antal undervisningstilmeldte 
– antal eksamenstilmeldte 
– antal gennemførte, ordinære eksaminer 

Dette samt link til de fulde uddannelsesrapporter sender studiekoordinator til 
uddannelseskoordinator Jeanette Magne Jensen inden for en uge efter sidste ek-
samens afholdelse. Herefter drøftes det samlede materiale i de respektive uddan-
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nelsesnævn med henblik på at vurdere, hvilke opfølgningstiltag der eventuelt skal 
gennemføres. 

• Uddannelseskoordinatorerne (Jeanette Magne Jensen) udformer korte 
opsummeringer af slutevalueringerne. Opsummeringerne sendes til stu-
dielederen senest ved udgangen af henholdsvis marts og juni. De danner 
baggrund for en generel orientering af studienævnet i april og august, 
hvor særlige tværgående forhold diskuteres 

Kommentarer fra studiekoordinatorerne, de modulansvarlige og undervisere:  

 De tal vi skal levere, dem har vi ikke. Dem har masterstudiecentret. 

 Vi vil gerne evaluere undervisningen, så vi kan evaluere undervisningen. 

 Vi vil gerne opfordre Studienævnet til at komme med en proces for evaluering, 

der giver mening.  

 Der bør være balance mellem mængde af undervisning og mængde af evaluerin-

gen.  

 Midtvejsevalueringen kan faktisk ligge samtidigt med slutevalueringen på ma-

steruddannelserne. 

Ad 5) Den økonomiske situation – herunder prisudviklingen på ma-
steruddannelserne 
Der er et bevilget underskud på 11 millioner. Derudover skal der spares 25.000 
timer på uddannelse allerede fra E2016 

Institutledelsen afholder runder med møder med alle miljøer/uddannelser. Der-
for kommer der ingen nøgletal, fordi man ønsker tilpasning til de lokale under-
visningsmiljøer. 

Koordinering af uddannelsesaktiviteter er der tale om at skære ned på. Derudover 
er det muligt at undervisningsplanerne skal være mindre i omfang (londonmodel-
len afskaffes formentlig). 

Hvordan mener vi at kunne skære i timerne, uden det går ud over kvaliteten af 
vores uddannelser? Kan vi overhovedet det? 

Vejledning, koordinering og undervisningsdage er under lup. Vi har i alt 10 dages 
undervisning, andre masteruddannelser har et snit på cirka 8 dage.  

Vi trækker ”for” mange ressourcer på masteruddannelserne. Social- og special-
pædagogik bliver lagt sammen. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, voks-
nes læring og kompetenceudvikling og vejledning taler om samlæsning af under-
visning og evt. på sigt en samlet uddannelse. 

Kommentarer fra studiekoordinatorerne, de modulansvarlige og undervisere: 
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 Det er svært at pege på hvor der kan spares, når man ikke ved præcist hvor meget 

eller hvor lidt det er nødvendigt at spare. 

 Det er ikke klart hvordan man er kommet frem til sparekravet på 25.000 timer 

 

Nye priser på masteruddannelsernes modul 1 i E2016: 

• Master: 23.500 kr. 
• DAV/DSA: 12.000 kr. 
• MLU: 31.000 kr. 
• LAICS: 41.000 kr. 

Priserne stiger igen i F2017. 

Ad 6) Erfaring med kollektiv akademisk vejledning v/Helle Norden-
toft Jakobsen 
Udsættes til næste møde. 

 
 
Ad 7) Eventuelt 

Intet 

 
 
 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 
 

 


