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ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den 30. november 2015 kl. 10.00-14.00 

Lokale D118 

Masteruddannelsernes uddannelsesnævn 

 

Deltagere: 

Linda Kragelund 

Lotte Hedegaard-Sørensen 

Frans Ørsted Andersen 

Thea Traun (forskningspraktikant) 

 

Tilforordnede:  

Merete Justesen (referent) 

Stig Roesen  

 

Uddannelsesnævnsmøde på masteruddannelserne 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

3. Godkendelse af studieordning for masteruddannelsen i folkeskole-

udvikling 

4. Godkendelse af undervisningsplaner og budgetter F2016 

5. Eventuelt 

 

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Thea er i forskningspraktik hos Frans Ørsted Andersen. Det blev fastlagt 

at alle inkl. Thea har tavshedspligt. Frans Ørsted Andersen blev mødele-

der. Dagsorden blev reduceret til ovennævnte punkter, da uddannelsesko-

ordinator Jeanette Magne Jensen var fraværende. 

 

Ad punkt 2: Meddelelser 

Stig Roesen orienterede kort om at vi i denne uge har 5-årige evaluering af to 

uddannelser i det nye evalueringssystem.  

 

Ad punkt 3: Godkendelse af studieordning for masteruddannel-

sen i folkeskoleudvikling 

Titlen er blevet ændret fra masteruddannelsen i grundskoleundervisning 

til masteruddannelsen i folkeskoleudvikling. Titlerne på modulerne er 

blevet ændret. Der er kun få ændringer i uddannelsens formål, så det er 

den samme uddannelse. 

 

Uddannelsesnævnet indstiller til studienævnet, at studieordningen kan 

godkendes. 
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EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE, ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Ad punkt 4: Godkendelse af undervisningsplaner og budgetter 

F2016 

UN ønsker ikke nødvendigvis en samlet litteraturliste i starten. Det frem-

går heller ikke tydeligt af skabelonen, at det er planen. 

 

Mange uddannelser har ikke fulgt den nye skabelon. Overordnet set inde-

holder planerne det samme som i den nye skabelon, så det har UN i denne 

omgang valgt at se igennem fingre med. De fleste planer blev godkendt. 

De restende planer er i proces med at blive godkendt og vil blive godkendt 

løbende. 

 

 

Ad punkt 5: Eventuelt 

Der skal fastlægges møder for foråret. Derfor blev det aftalt at alle med-

bringer deres kalender den 9. december, så vi kan få fastlagt datoer for 

forårets møder. 

 

Godkendt i mailhøring 


