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Mødedato: 22. oktober 2019 kl. 12.30-15.30 

Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-556 

Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde – Pædagogisk psykologi 

 

Deltagere:  

VIP: Kari Kragh Blume Dahl, Kristine Kousholt, Louise Bøttcher, Simon Nørby (for-

person), Andreas Lieberoth (afb.) 

 

Studerende: Rikke Wøjdemann Koefoed (afb.), Maja Birkegaard, Mie Bidstrup 

Østergaard (afb.), Mikkel Holt Arnsberg (næstforperson), Sarah Østergård Jespersen, 

Pernille Strand (suppleant, afb.), Kathrine Krogh Pedersen (suppleant), Cecilie Bård-

sen (suppleant), Christina Oreskov Westh (suppleant), Sif Elvrum Reynberg Pedersen 

(suppleant) 

 

Tilforordnede: Charlotte Mathiassen (afdelingsleder, afb.), Anette Eriksen (AAU), 

Morten Jacobsen (VEST), Merete Justesen (Arts Studier, ref.) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. Der var ønske om 1) at diskutere gruppeopgaver på 

modul 4 på tværs af LAB-hold og 2) vejledertildeling på specialet under eventu-

elt. 

 

2. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

 Studienævnet (SN) drøftede AU-strategien på sidste SN-

møde. Primært forhold i strategien, der vedrørte uddannelse. 

SN har sendt høringsvar vedrørende strategien. Ligeledes blev 

valgfagsprocessen diskuterede i forhold til procesplanen for 

indhentning og godkendelse af valgfag. Det er besluttet, at 

starte processen tidligt for at få input fra studerende, der lige 

har været igennem valgfag og studerende der skal til at have 

valgfag. SN besluttede, at uddannelsesnævnene skal beslutte 

hvilke eksaminer i en studieordning, der skal anonymises af 

hensyn til både administration og studerende. SN diskuterede 

at studieordningsændringer skal behandles på det rigtige ni-

veau. F.eks. skal abstrakt på specialer behandles i SN, da det 

er en studienævnsbeslutning, at det skal være ens for alle 

DPU’s kandidatuddannelser. SN diskuterede relevansbeskri-

velser. Overvejelsen går på om der laves en ny måde for opta-

gelse, da mange relevansbeskrivelserne er i omløb. Ingen un-
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dervisere fra DPU er indstillet til underviserprisen af de stu-

derende. Det skyldes, at de studerende synes, at alle undervi-

serne gør det godt og at de ikke vil ikke udvælge en frem for 

andre. Emnet om studerende med særlige behov i undervis-

ningen blev kort taget op på SN. UN besluttede, at forperso-

nen tager punktet op på SN-mødet i oktober. 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

 Nyhedsbrev fra Arts Studier. Invitation til karriereseminar 

 Specialeholdene er godkendt i en mailhøring, da der var en så 

skarp frist for offentliggørelse af holdene, at processen ikke 

kunne afvente dette UN-møde. 

c. Nyt fra de studerende 

 Intet 

 

3. Evaluering af studiestart 2019 

Uddannelsesnævnet drøftede den kvantitative evaluering af studiestarten.  

 

Generelt bemærkede nævnet, at der er mange studerende, der har angivet, at de 

har udfordringer med de mange platforme, hvor de skal finde informationer. De 

studerende skal have metainformation, for at finde ud af, hvor de finder informa-

tion.  

Det er forsøgt afhjulpet af tutorerne, der har lavet en håndbog med vejledninger til 

systemerne, som de studerende har fået under studiestarten og studievejledningen, 

der har lavet et webinar omkring systemerne.  

 

Nævnet finder, at det er en succes, at mange studerende melder ind, at de har fået 

et stort eller meget stort udbytte af studiestarten. De studerende bemærkede, at der 

havde været en god fordeling af det sociale og det faglige i studiestarten. 

 

Udfordringer, som der kan arbejdes på at forbedre til næste studiestart: 

- Undervisningsplan for modul 1 skal offentliggøres tidligere. 

- Organiseringen er uklar for tutorerne, der har svært ved at finde ud af 

hvem der står for hvad og hvem man skal kontakte med konkrete pro-

blemstillinger.   

- Bøger var ikke bestilt til bogladen på modul 1.  

- Lang periode første dag med meget intro både i København og Århus. 

- Overvej at starte op i LAB-holdene i stedet for forelæsningen, fordi det kan 

være overvældende at starte på et sådan stort hold. 

- Lokaleudfordringen i Århus skyldes måske, at studiestarten var placeret 

torsdag/fredag. De studerende foreslår, at det ligger mandag/tirsdag i År-

hus og torsdag/fredag i København af hensyn til lokalekapaciteten. 
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Nævnet drøftede om alle tutorer skulle aflønnes og ikke kun cheftutorerne. Det er 
der umiddelbart ikke midler til. De studerende foreslog, at den fælles spisning bli-
ver gratis for tutorerne som en gestus for deres arbejde. Det koster kr. 50,- pr. tu-
tor. 

 

Drøftelsen i uddannelsesnævnet vil, sammen med opsamling på de fokusgruppein-

terviews som VEST vil gennemføre med nogle af de nye studerende, danne bag-

grund for studienævnets (SN) evaluering. 

 
UN drøftede endvidere evalueringen af studiegruppeværktøjer med fokus på hvad 
den fremtidige indsats skal være på området. 

 

Det er en forudsætning for workshoppens succes, at placeringen af den ligger lige 

efter dannelsen af studiegrupperne. Det er mest optimalt for de studerendes ud-

bytte, hvis alle i en studiegruppe deltager – det bør der opfordres til i undervis-

ningsplanen.  

 

Beslutning: 

Nævnet beslutter, at  

- workshoppen bedst placeres i uge 37 eller alternativt uge 38.  

- workshoppen bedst placeres lige efter undervisningen (med en kort pause 

på 15. min.) 

- det skal fremgå tydeligt af undervisningsplanen, hvad workshoppen inde-

holder.  

 

4. Anonymisering af eksamener 
SN har bedt UN om at identificere de eksaminer i studieordningen, som uddannel-
sen ønsker anonymiseret fremover (i studieordningens levetid).  

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede enstemmigt at gøre modul 3 eksamen anonym. 

 
På modul 4 er der et vejledningsforløb, så eksaminatorerne kender hvad de stude-
rende vil skrive om. På valgfagene gælder lidt det samme. Valgfagene leder derud-
over lidt hen imod specialet, hvor eksaminatorerne/underviserne gerne vil lære at 
kende de studerende lidt bedre. 
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5. Mødedatoer F2020 

 
Fredag er den bedste mødedag for de studerende, da der er undervisning de øvrige 

dage enten i Århus eller København. Alternativet kan være skift mellem ugedage.  

 

Mødetid ønskes fortsat at være kl. 12.30-15.30. Merete Justesen kigger på kalende-

ren igen og indkalder til møderne. 

 

 

6. AU Valg 2019 

UN gør status over koordineringen af valgprocessen. Frist for indsendelse af kandi-

datliste er fredag 25. oktober 2019 kl. 12.00 

 

De studerende meddeler, at der er 5 studerende fra Århus og 5 studerende fra Kø-

benhavn, der stiller op. Der kom ingen til det planlagte opstillingsmøde. De stude-

rende opsøgte derefter de studerende i undervisningen og fik hvervet de nye kandi-

dater. 

 

Nævnet diskuterede om det skulle skrives ind i undervisningsplanen for modul 1, at 

der en dag efter undervisningen afsættes tid til at UN-repræsentanterne kan for-

tælle om valget. Det blev besluttet, at det ikke var en del af undervisningsplanen, 

men at der godt kunne afsættes tid til at de studerende fik ordet i slutningen af en 

forelæsning.  
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De nuværende repræsentanter i UN vil gerne fortsat deltage i møderne for at sikre, 

at specialestuderende bliver hørt. Det skal dog lige undersøges om de formelt kan 

modtage mødeindkaldelser og materiale.  

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede, at det ikke skal stå i undervisningsplanen, men at de stude-

rende godt kan få ordet til sidst i en forelæsning første gang i oktober på modul 1. 

De studerende bør selv aftale det med modulansvarlig på modul 1. 

 

 

7. Studieordningsændringer 2020 

Studienævnet har bedt om en status fra de uddannelser der arbejder med studie-

ordningsændringer 2020. Studieordningsændringer 1. behandles på studienævns-

mødet i november og godkendes endeligt i december. 

 

Efter en diskussion ønsker nævnet ikke at foretage ændringer på nuværende tids-

punkt. Nævnet beslutter dog, at forpersonen bringer nævnets tidligere ønske om et 

kortere abstract på specialet med videre i SN- 

 

 

8. Proces for valgfag 

Efter drøftelse på SN mødet i september drøftede UN procesplanen for valgfag E20. 

 
Primo december UN modtager skabeloner som skal bruges til at indmelde 

valgfag 
December 2019 - 
primo februar 2020 

Undervisere udfylder valgfagsskabelonerne og fremsen-
der til UN for behandling på UN-møde februar (DEAD-
LINE JF. MØDERÆKKE I FORÅRET) 

Primo februar  UN behandler forslag til valgfag og fremsender god-
kendte udbudsforslag til SN inden d. 12. februar 2019. 

19. februar 2020 SN godkender det samlede valgfagsudbud for DPU 

Feb./marts 2020 Studieadministrationen kvalitetssikrer indholdet af be-
skrivelser og information omkring udbuddet. Koordine-
ring med fagmiljøer, hvis det er nødvendigt med yderli-
gere oplysninger/ beskrivelser. Valgfag tastes i systemer. 

18. marts 2020 Valgfagene offentliggøres i kursuskataloget 
1. april 2020 Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse 
1.-5. maj 2020 Tilmeldingsperiode 
Juni 2020 Skemaer offentliggøres 

 

Beslutning: 

Nævnet besluttede, at forslag til valgfag og placering af dem (campus) drøftes på 

UN i november. Nævnet ønsker også, at det drøftes på et afdelingsmøde i novem-

ber. 
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Valgfag diskuteres og kvalitetssikres på UN-mødet i december i første rul og i ja-

nuar i andet rul. 

 

Det er uklart, om der vil være en valgfagskoordinator fremover. UN vil anmode om 

at få valgfagsskabeloner tilsendt primo november. 

 

Placering af valgfagene (campus) var ikke klart sidste gang UN godkendte valgfag 

og det finder de studerende er en vigtig faktor, som ønskes at være fastlagt inden 

UN’s endelige godkendelse fremover. De studerende mente, at den største udfor-

dring ved valgfagene i E2019 var at man ikke kunne vælge valgfag på tværs af cam-

pus. De studerende ønsker en ligelig fordeling af valgfag mellem campus. 

 

Nævnet finder det besynderligt, at det ikke er muligt for studerende at skifte valg-

fag til trods for at der er plads på det valgfag, de gerne vil skifte til. Forpersonen 

bringer problemet videre til SN. 

 

9. Godkendelse af undervisningsplaner F2020 

Udsat til mødet i november. 

 

10. Eventuelt 

De studerende er ærgerlige over, at det ikke er muligt at lave en gruppeopgave på 

modul 4 imellem studerende, der går på forskellige LAB-hold. De studerende fandt 

ud af, hvem de ville skrive med efter at holdskifteperioden var udløbet, så de havde 

ikke mulighed for at komme på samme hold, hvor det ville være muligt at skrive en 

gruppeopgave. Det kan være en udfordring i forhold til systemer og hvem af hold-

underviserne, der skal forestå eksaminationen. Det besluttes, at Merete Justesen 

undersøger sagen nærmere.  

 

De studerende meldte ind, at der er udsendt en oversigt over mulige specialevejle-

dere den 21. oktober. De studerende finder, at det er for sent, fordi mange stude-

rende har indsendt skemaet om vejledertildeling og det er ikke muligt at trække 

skemaet tilbage. Anette Eriksen meddeler, at vejledertildelingen på pædagogisk 

psykologi som udgangspunkt sker på baggrund af specialeemner og ikke ud fra vej-

lederønsker. Det er uklart hvorfor listen er sendt ud, idet det på mødet også blev 

klart, at der er flere vejledere end der fremgår af listen. 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 


