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1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

- Studiestart 

- Fra og med mødet i august, sendes alt vedr. uddannelsesnævnet til de stu-

derendes AU-mails. 

3. Undervisningsplaner 

4. Undervisningsevaluering F18 (modul 3 - modul 2 behandles på mødet i 

august) 

5. Årlig status - handleplan 

6. Plan for valgprocessen til uddannelsesnævn og studienævn (udsat 

fra mødet i maj). 

7. Alumne-forening for Pædagogisk psykologi  

8. Uddannelsesnævnsmøder E18 

9. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

2. Meddelelser 

2.1 Afdelingsmøde på Pædagogisk psykologi: Her kom det frem, at VIP’erne også 

føler sig pressede af de nedskæringer, der pågår.  

2.2 Studiestart: Katja er tutor i Emdrup, Simon og Nina er VIP-kontakter. Der har 

været afholdt møde med tutorerne i både Emdrup og Århus, og der er lavet et 

program for studiestarten. Charlotte efterspørger, at uddannelsesnævnet får lov 

at se programmet. Katja sender det seneste udkast rundt. 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Referat 
 

Pernille Munkebo 

Hussmann 

 

Dato: 19. juni 2018 

Ref: PMH 

 

Side 2/5 

2.3 Møde med aftagerpanelet: tirsdag den 26. juni kl. 15:00 afholdes møde med re-

præsentanter fra DPU’s aftagerpanel. Tilmelding er nødvendig og skal ske til 

Ditte Krabbe senest i dag. 

2.4 Praktisk vedr. indkaldelser til uddannelsesnævn: Fra og med mødet i august, 

sendes alt vedr. uddannelsesnævnet til de studerendes AU-mails. Dette i forlæn-

gelse af databeskyttelsesforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 2018. 

2.5 Studienævnsmødet: Undervisningsevalueringerne for E17 blev gennemgået.  

Herudover blev det vendt, om det kan være en ide med suppleringskurser i for-

bindelse med optag på kandidatuddannelserne med henblik på at styrke nye 

studerendes (akademiske) kompetencer. Punktet var udelukkende et diskussi-

onspunkt.  

Der var i uddannelsesnævnet enighed om, at det kunne være en god ide, at til-

byde en introduktion til læsestrategier, men det skal afklares nærmere, om der 

er ressourcer til det, og om det eventuelt er noget, skrivecenteret kan stå for. 

På studienævnsmødet blev det ligeledes diskuteret, hvordan nævnet fremover 

skal behandle undervisningsplaner. Det blev besluttet ikke at behandle under-

visningsplanerne for E18 yderligere og bero på behandling og godkendelse i ud-

dannelsesnævnene. 

 

3. Undervisningsplaner 

Modul 1: 

Der er ikke ændret på læsebyrden, for at gøre den mere jævn til de enkelte forelæs-

ningsgange, idet det vil være et større indgreb fagligt at begynde at fjerne tekster fra 

bestemte forelæsninger alene for at opnå harmoni i læsebyrden fra uge til uge.  

Gennemsnitligt er læsebyrden præcis 100 sider til hver forelæsning, og det svinger så 

med max. 30 sider over 100 til enkelte forelæsninger.  

Endvidere er planen nu med workshop i mundtlig argumentation. Derved lander man 

på 112 K-timer. 

 

Det blev foreslået, at man i planen tydeliggør, at eksamen også har til formål at træne 

mundtlig formidling. 

 

Ved flere af sessionerne, har underviserne ikke udfyldt feltet ’Forberedelse til under-

visningen’.  

Det har tidligere været diskuteret i uddannelsesnævnet, og her blev det besluttet, at 

punktet ikke nødvendigvis skal udfyldes – den enkelte underviser udfylder kun feltet, 

hvis det er nødvendigt og giver mening. Det er ikke nødvendigt at angive, at den an-

førte litteratur skal læses. 

Tilbagemeldingen til de undervisere, der ikke har skrevet noget er, at det er de stude-

rendes ønske, at der står anført noget – hvorfor de kan (gen)overveje, om det giver 

mening at skrive noget. 
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Der er nu åbnet op for, at datoer og tidspunkter (igen) må fremgå af oversigten over 

sessionerne i undervisningsplanerne. Det er dog fortsat modulkoordinators ansvar, at 

der er overensstemmelse mellem de lokaler, der er booket og de datoer og tidspunkter, 

der fremgår af undervisningsplanerne, ligesom det er underviserne, der via Black 

Board kommunikerer aflysninger og ændringer - oversigten opdateres ikke.  

De studerende ved godt, at aflysninger annonceres på Black Board, så det er ikke nød-

vendigt med en opdatering af planen, men for overblikkets skyld kunne et være fint, 

hvis datoerne fremgår af planen. 

 

Nævnet besluttede, at datoer og tidspunkter fremover skrives ind i planerne. I denne 

omgang vil det imidlertid være op til de enkelte undervisere, om de vil tilføje datoer og 

tidspunkter i planerne. 

 

Planen for modul 1 blev godkendt. 

 

Modul 4: 

Simon har forsøgt at harmonisere formatet for de enkelte valgfag. 

 

Det er blevet indskærpet, at aktiv undervisningsdeltagelse ikke længere er en forud-

sætning for at kunne aflægge eksamen i valgfaget. 

Det står visse steder anført, at det forventes, at de studerende deltager aktivt (eksem-

pelvis ved mundtlige oplæg mv.) men det er altså ikke et krav.  

 

Kommentarer: 

Der er mange grundbøger angivet til ’Børns trivsel’ – og mange tekster af underviseren 

selv. Der er selvvalgt litteratur til modulet, så det står de studerende frit for at vælge 

anden litteratur. 

Bør der indgå international litteratur? 

Simon skriver ud til underviserne på valgfagene, at de skal overveje, hvor meget litte-

ratur det er rimeligt at forvente, at de studerende har læst til 1. undervisningsgang. 

 

Det blev foreslået, at teksten omkring vejledning/feedback og Litteratur formuleres på 

en anden måde. 

 

I enkelte planer står der anført en masse litteratur, men ikke hvornår det skal læses.  

 

Planen blev godkendt. 

 

Modul 5: 

Kommentarer. 

Titlen på side 8 skal korrekturrettes.  

Overordnet er planen blevet rettet fint til i forhold til uddannelsesnævnets kommenta-

rer på mødet i maj. Dog efterlyses indhold for session 11. 
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Afdelingsleder er i tvivl om, hvorvidt man på modulet ender med at have det rette an-

tal K-timer, men beder Anette (AAU) tjekke op på det. 

 

Planen blev godkendt. 

 

4. Undervisningsevaluering F18: 

Modul 3: 

Louise har evalueringsresultaterne ind i et skema og tilføjet en kolonne med ideer til 

handlinger. Nogle af evalueringsresultaterne er der fulgt op på kvalitativt. 

Modulet var i udgangspunktet tænkt som et redskabsmodul – det bør måske gentæn-

kes, så videnskabsteori og metoder i højere grad trækkes med ind.  

Workshops skal opprioriteres og eksamensopgaven skal præsenteres tidligere i forlø-

bet, evt. med eksempler på, hvordan dette års eksamensopgave kunne have været løst. 

 

Grundbogen har ikke fungeret optimalt – det undersøges, hvad der bedst kan erstatte 

en grundbog. De studerende i nævnet gav dog udtryk for, at grundbogen fungerede fint 

som opslagsværk i forbindelse med eksamen.  

 

Det blev foreslået, at man næste gang er 3 undervisere til at forestå workshops – det er 

svært at få en workshop med 100+ studerende til at fungere optimalt med kun én un-

derviser. 

Det blev også foreslået, at de studerende afprøver test i studiegrupperne, som forbere-

delse til en forelæsning. 

Louises forelæsning om psykometri skal ligge tidligere i forløbet – og gerne koordine-

res med forelæsning om kvantitativ metode på modul 2. 

 

I forhold til de færdigheder, de studerende opnår (at kunne anvende udvalgte tests, jf. 

studieordningen (2017)), bør det overvejes, hvad uddannelsens ambitionsniveau er. 

I praksis lærer de studerende i højere grad at orientere sig i en test. 

 

5. Årlig status – handleplan 

På baggrund af uddannelsesnævnets gennemgang af datapakken på mødet i maj har 

Anne Maj og Simon udarbejdet en handleplan for Pædagogisk psykologi. 

 

Kommentarer til handleplanen: 

Man kunne eventuelt tilføje til punktet om ’Relation til arbejdsmarkedet’, at der er en 

udfordring i forhold til, at rigtigt mange kandidater dimitterer samtidigt, og at det der-

for kan være svært for de nyuddannede finde ansættelse med det samme. Rigtigt 

mange bliver færdige i sommerferieperioden, hvor der i forvejen ikke slås ret mange 

stillinger op.  
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Det er fortsat en udfordring, at der i forbindelse med studiestarten gives flere informa-

tioner, end de nye studerende kan rumme. Dette har været diskuteret i programlæg-

ningen for årets studiestart, men igen i år gives der mange praktiske informationer.  

 

Vedr. valgfaget Assessment, intervention og evaluering: mange studerende har angive-

ligt afholdt sig fra at tilmelde sig valgfaget i bekymring for, at der var tale om en genta-

gelse og/eller fortsættelse af modul 3, som flere har været lidt frustrerede over – også 

selvom de interesserer sig meget for området. 

 

Vedr. tildeling af specialevejleder tidligt på 3. semester. 

Tanken er, at de studerende fremover skal søge vejleder allerede i forbindelse med 

sommerferien. Man tænker, at det specialeforberedende forløb i kombination med at 

have fået tildelt en specialevejleder kunne være en hjælp for de studerende og lette 

processen omkring specialeskrivning. 

Det blev foreslået, at der udarbejdes en oversigt over, hvilke vejledere, der vejleder in-

den for hvilke områder. 

 

Det blev anført, at det er en god ide med en undersøgelse af effekten af specialehol-

dene. Samtidigt spørges der til, hvordan en sådan undersøgelse tænkes gennemført. 

 

6. Plan for valgprocessen til uddannelsesnævn og studienævn 

Det kan være udfordrende at rekruttere et tilstrækkeligt antal studerende til uddannel-

sesnævn/studienævn – særligt i Århus har det været vanskeligt. 

Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdet i nævnene ikke præsenteres som mere om-

fattende og tidskrævende, end det faktisk er, og at det måske understreges, hvad de 

studerende får ud af at deltage i det studenterpolitiske arbejde; ud over at få indfly-

delse på udvikling af uddannelsen og god kontakt til VIP’erne, giver det også noget i 

forhold til at forstå, hvordan organisationen fungerer.  

Charlotte tilbød at hjælpe med at lave en plan for rekruttering. 

 

7. Alumneforening for Pædagogisk psykologi 

Simon prøver at kontakte Mathias, som tidligere sad i UN, og forhører sig herudover 

blandt kolleger med en cand.pæd.-baggrund, om de kunne være interesserede i at 

indgå i arbejdet. 

Det blev foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe til det indledende arbejde. 

 Det blev endvidere foreslået, at man forsøger at hverve medlemmer til dimissionsfe-

sten.  

Anette Eriksen følger op på punktet. 

 

8. Uddannelsesnævnsmøder i E18 

Pernille indkalder til uddannelsesnævnsmøder om fredagen. 

 

9. Evt. 


