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Møde den: 7. december 2012 
D120 
UFU-møde Pædagogisk psykologi 
 
Til stede: Eva Viala, Anne Maj Nielsen, Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, 
Iben Kiilsgaard, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Allan Rank, Lisser Rye 
Ejersbo, Kirstine Kousholt, Nina Rasmussen, Birgit Christiansen, Pernille Mun-
kebo Hussmann 
Fraværende: Niels Christian Mossfeldt Nickelsen 

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referater 
3. Meddelelser 

Nye medlemmer i UFU 
AU’s strategi og IUPs strategi 
Visionsdag i SN 
Bemandingssituationen på pæd.psyk. 
Ny arbejdsdeling i SN 

4. Godkendelse af undervisningsplaner  
Sendes senest d. 5.12 

5. Ekstra forelæsninger i løbet af semestret 
Vi har nogle timer i vores uddannelsesbudget, som vi ikke får brugt. Jeg 
vil gerne diskutere om det fx vil være relevant at arrangere et par fore-
læsninger i løber af semestret for alle studerende på pæd.psyk. 

6. Fordybelsesværksted på eksamensbeviset 
7. Lærermødet 

Der afholdes lærermøde d. 12..12 fra kl. 13-16. Foreløbigt har vi aftalt, at 
vi skal diskutere uddannelsens faglige niveau samt bemandingssituatio-
nen. Er der andre ting, I ønsker skal diskuteres? 

8. Studiekredse 
9. Gruppeeksamen på specialer med mundtligt forsvar 
10. Møderække i foråret for ufu-møder og lærermøder 

Vi skal også tage stilling til om at vi skal afholde en uddannelsesdag med 
afsæt i efterårets evalueringer af undervisningen på labhold (kan evt. slås 
sammen med et lærermøde?). 

11. Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Godkendelse af referater 
Referaterne blev godkendt med enkelte rettelser. 
 
3. Meddelelser 
3.1 Vedr. modul D-opgaven: Der har været uklarhed omkring opgavens 

omfang. Studieordningen er rettet og omfanget er 20-25 normalsider. 
Ved fremtidige rettelser/justeringer af studieordningen lægges der be-
sked til de studerende på BB. 
Uddannelsesleder tilføjer til studievejledningen, at studieordningen ju-
steres løbende i det kommende år, og at det derfor er nødvendigt at 
tjekke studieordningen på AU’s hjemmeside. 

3.2 Der kommet to nye medlemmer i UFU, så der nu er 4 studerende: Rik-
ke Friis og Allan Rank – begge studerende på 1. semester. 

3.3 Vedr. AU-strategi og IUP-strategi: Begge sættes på dagsordenen for det 
første UFU-møde i det nye år. 

3.4 Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik afholder visionsdag den 
18. december. Formålet er bl.a. at diskutere studienævnets rolle i den 
nye struktur. 

3.5 Bemandingssituationen: Man har på Pædagogisk psykologi haft en D-
VIP-bemanding på 43 %. I studienævnet har man besluttet et maksi-
mum på 20 %. Studieleder, Søs Bayer, har på den baggrund udregnet, 
at der bør ansættes yderligere 3-4 VIP. Hidtil har stillinger været knyt-
tet til de enkelte forskningsprogrammer, men studienævnets udspil er, 
at man vil lave en samlet udmelding for alle uddannelser, hvor der sam-
let set mangler omkring 25 stillinger i 2013 – dette for at undgå, at det 
er forskningsprogramlederne, der skal kæmpe om stillingerne indbyr-
des. 

3.6 Ny arbejdsdeling i studienævnet: Pernille Munkebo Hussmann træder 
ind i studienævnssekretariatet som sagsbehandler for bl.a. pædagogisk 
psykologi. 

 
4. Godkendelse af undervisningsplaner 
Modul B: Der blev spurgt til metodegrupper og studiegrupper: Tager meto-
degrupperne afsæt i studiegrupperne?  
Eksamen: I studieordningen står, at det er en 5-timers skriftlig opgave, der 
foregår på uddannelsesstedet. Der er i øjeblikket ikke mulighed for digital ek-
samen, hvilket gør det vanskeligt at opretholde eksamensformen, da de stude-
rende, ved en stedprøve, vil have behov for at kunne printe besvarelserne. I 
henhold til AU’s regler om PC ved prøver, skal hver enkelt studerende selv 
medbringe støjsvag printer. 
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På den baggrund blev det foreslået, at de studerende får mulighed for at afle-
vere på mail. Uddannelsesleder går videre med at finde en løsning. 
Planen blev godkendt med enkelte bemærkninger. 
 
Suppleringsuddannelsen: UFU har ikke modtaget plan fra Nina Hein. 
Den sendes i mailhøring hurtigst muligt. 
 
Videnskabsteori: Godkendt. 
 
Modul C: Bemandingssituationen på modulet har længe været i proces, og 
teamet har været ramt af sygdom, hvilket har gjort det svært at mødes. 
UFU har modtaget den del af undervisningsplanen, som er på plads. Man har 
forsøgt at tage ad notam, at der blandt de studerende efterlyses mere organi-
sationspsykologi/voksne, og derfor har man inviteret undervisere ind, der kan 
varetage dette. 
 
Eksamen: afleveringsfristen for synopsen er rykket til onsdag den 29. maj 
2013. Dermed afholdes de mundtlige eksaminer i uge 25 og 26. 
 
Planen skal godkendes endeligt i januar. 
 
Generelt til litteratur: UFU opfordrer underviserne til at indskrive læse-
vejledninger til de studerende i undervisningsplaner, så formålet med den an-
givne litteratur bliver tydeligere for de studerende. 
 
5. Ekstra forelæsninger i løbet af semestret 
Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi genererer, qua sin størrelse, 
rigtig mange timer. Indtil videre har man ikke kunnet anvende alle de opspa-
rede timer, grundet mangel på undervisere. 
Man planlægger nu at holde nogle fællesforelæsninger 2-3 gange i løbet af 
semestret, gerne torsdag eller fredag. Dorthe Marie Søndergaard, Ning de 
Coninck-Smith, Peter Berliner og Niels Egelund kunne være mulige forelæse-
re. 
UFU bakkede op om forslaget, og uddannelsesleder går videre med planlæg-
ningen. 
 
6. Fordybelsesværksted på eksamensbeviset 
Der var intet nyt til dette punkt i forhold til, at UFU på sidste møde beslutte-
de, at det ikke er nødvendigt, at det fremgår af eksamensbeviset hvilket for-
dybelsesværksted, den enkelte studerende har fulgt. 
 
7. Lærermødet 
På lærermødet vil der være fokus på bemandingssituationen ligesom uddan-
nelsen faglige niveau skal diskuteres. 
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Uddannelsens faglige niveau tages op grundet kritik af niveauet på Pædago-
gisk psykologi fra censorformandskabet. Derfor skal man have en diskussion 
af, hvad det er for en faglighed man har på Pædagogisk psykologi, så man bli-
ver klædt bedre på til eventuelle diskussioner med censorer mv. 
Det blev foreslået, at man på lærermødet også diskuterer facilitering af fore-
læsninger. De studerende oplever, at der er meget stor forskel på kvaliteten af 
forelæsningerne. Uddannelsesleder foreslog, at det i første omgang tages op 
på et UFU-møde, og at diskussionen så kan munde ud i en temadag for alle 
underviserne. 
 
8. Studiekredse 
Der har været mulighed for at få timer til at oprette studiekredse for både 
VIP’er og studerende – en form for læsegruppe, der bliver faciliteret af en un-
derviser med særlig interesse for et givent felt. 
Uddannelsesleder finder ud af, hvor mange timer, man som VIP får for arbej-
det. 
Hvordan sikrer man, at VIP’erne på Pædagogisk psykologi kender til denne 
mulighed – det bør måske nævnes på lærermødet. 
UFU besluttede, at det på et UFU-møde i foråret, skal diskuteres, hvordan 
man prioriterer undervisningsressourcer i forhold til afholdelse af studiekred-
se og valgfag på tværs af uddannelserne. 
 
9. Gruppeeksamen på specialer med mundtligt forsvar 
Forslag om, at eksaminationstiden øges med ½ timer pr. ekstra studerende, 
og at det er diskussionstiden der forlænges, ikke selve sagsfremstillingen. 
Vedtaget. 
 
10. Møderække i foråret for UFU-møder og lærermøder 
Uddannelsesleder spurgte til hyppighed og varighed af møderne. Er det pas-
sende med møder af 3 timers varighed ca. 1 gang om måneden? 
UFU valgte at fastholde kadencen, men med mulighed for at indkalde til eks-
traordinære UFU-møder, når det viser sig nødvendigt. 
Uddannelsesleder gjorde opmærksom på, at hun forventer svar inden for 2 
dage, når sager sendes i mailhøring. 
 
Lærermøder: 2 pr. semester. Et heldagsmøde om evaluering i januar/februar 
og et ordinært lærermøde i april. 
 
11. Evt. 
Refleksionsrapporter på modul A: Der gives forskellige meldinger fra lab-
holdslærerne, både i forhold til refleksionsopgaverne, til selve eksamensforlø-
bet og i forhold til praksis omkring behandling af refleksionsopgaver. 
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Diskussionen har allerede været oppe blandt underviserne på modul A, og 
praksis er den samme, det er bare ikke meldt ensartet ud til de studerende, at 
det er det samme. 
Der afholdes et stort evalueringsmøde, hvor der vil blive samlet op på dette 
også. Der vil endvidere også blive afholdt fokusgruppeinterviews om evalue-
ring af efterårets undervisning, som de studerende kraftigt opfordres til at 
deltage i. Resultaterne af evalueringerne kan så danne grundlag for videre 
diskussion i UFU. 
 


