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Mødedato: 20. september 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, Maja Birkegaard, Mie Bidstrup Øster-
gaard, Mikkel Holt Arnsberg (næstforperson, afb.), Sarah Østergård Jespersen (afb.), 
Pernille Strand (suppleant, afb.), Kathrine Krogh Pedersen (suppleant, afb.), Cecilie 
Bårdsen (suppleant, afb.), Christina Oreskov Westh (suppleant), Sif Elvrum Reynberg 
Pedersen (suppleant, afb.) 
 
Tilforordnede: Charlotte Mathiassen (afdelingsleder), Anette Eriksen (AAU), Mor-
ten Jacobsen (VEST, afb.), Merete Justesen (Arts Studier, ref.) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

• På sidste studienævnsmøde blev intern bedømmelse drøftet. 
En af drøftelserne gik på om det er vigtigt, at den interne 
medbedømmer har kendskab til modulets faglige indhold.  

• Spørgsmål til undervisningsevaluering E2019 
• Masteruddannelsernes studieordninger blev gennemgået. De 

havde taget SN’s kommentarer til efterretning. SN efter-
spurgte alignment i eksamensformerne.  

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
• Afdelingsleder orienterede om, at det vil være muligt at lave 

enkelte forelæsninger på engelsk. Det skal dog fremgå af kur-
suskataloget.  

• Afdelingsleder orienterede om at dimissionsfesten i Århus 
blev afholdt i sidste uge. Den ene dimittend holdte en meget 
flot tale. Afdelingsleder har forespurgt om muligheden for at 
offentliggøre dimittendens tale for hele afdelingen og til de 
studerende. 

• Merete Justesen orienterede om Arts Nyhedsbrev, der er 
sendt ud som bilag. Af nyhedsbrevet fremgår det blandt andet 
hvilke slags ændringer, der er foretaget i studieordningerne 
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med virkning fra 1. september 2019. Det er blandt andet en 
præcisering af, at eksamenssproget følger undervisningsspro-
get og generel justering i studieordningens generelle regler. 

c. Nyt fra de studerende 
• Intet  

 
3. Semestermøder E2019 

Studievejledningen ønsker inputs fra uddannelsesnævnet til det foreslåede ind-
hold på semestermøderne. 
 
Semestermøderne har faste punkter som introduktion til eksamensdatoer, stu-
dieportalen og relevante arrangementer på AU. Derudover er der nogle reflek-
sionsøvelser (2&2, plenum), som kan tilpasses efter input fra UN: 

 
• Hvilke forestillinger havde du om uddannelsen inden du startede? 

• Er der noget, der har overrasket dig, ift. de forestillinger du havde?  

• Hvad virker særligt godt for dig ift. at strukturere din hverdag? 

• Hvad fungerer godt i jeres studiegrupper? – ideudveksling på tværs 

 
Uddannelsesnævnet diskuterede oplægget fra studievejledningen og har føl-
gende kommentarer: 

• De studerende ønsker, at spørgsmålene skal være mere konkrete i for-
hold til hvordan den enkelte studerende ser sin egen rolle.  

• Der er et ønske om at studievejledningen arbejder imod eksamensræ-
set og får de studerende til at være mere optaget af processen frem for 
eksamen. 

• Eksamen må gerne indgå i semestermøderne, men i rammesatte sessi-
oner. 

• Målet for de studerende skal ikke være eksamen. Målet for de stude-
rende er, at de kommer forberedt til hver eneste undervisningsgang.  

• Uklart for SN, hvad studievejledningens tanker har været omkring de 
enkelte spørgsmål. 

• Spørgsmålene/emnerne kunne i højere grad rettes mod fremtidige 
frem for fortidige tiltag. 

• Spørgsmål fra SN kunne være relevant at tage med.  
• Semestermøder har også tidligere handlet om trivsel – gør det stadig 

det? Det fremgår ikke. Og hvis der kommer noget frem på semestermø-
derne, hvordan siver det så tilbage til uddannelsen? 

 
Det blev besluttet, at foreslå studievejledningen, at de kan kontakte forperson, 
afdelingsleder og studerende Mie Bidstrup Østergaard i forhold til den videre 
planlægning af semestermøderne. 
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4. AU Valg 2019 
Der afholdes et samlet arrangement ”Mød dit studienævn”, som helt eller del-
vist foregår via videolink. Fastsat dato er torsdag den 3. oktober 16.30.  
De studerende: Der kommunikeres til de studerende via Facebook. De er også 
informeret ved studiestarten. 
 
De studerende har på formødet talt om selve valgprocessen. Sidste år blev der 
trukket lod. Det forventer de studerende også at gøre i år. Men der vil blive fo-
kuseret på de studerende, der virkeligt gerne vil deltage og som vil afsætte tid 
til det. Fordelingen ønskes at være 5 studerende i Emdrup og 5 studerende i År-
hus. Opstillingsseddelen skal sendes ind inden den 25. oktober kl. 12.00. Op-
stillingsseddelmøde afholdes mandag den 7. oktober kl. 15.15.  
 
De studerende ønsker en glidende overgang i UN-møderne med deltagelse for 
både eksisterende medlemmer og opstillede medlemmer.  
 
 

5. Studieordningsændringer 2019/2020 
Prodekanen har godkendt nogle, men ikke alle, indmeldte ønsker til studieord-
ningsændringer. De godkendte ændringer er trådt i kraft fra 1.9.2019. På mødet 
diskuterede uddannelsesnævnet, om der skal arbejdes videre med de ændrin-
ger, der ikke er godkendt.  
 
Afdelingsleder og forperson undersøger om der skal foretages studieordnings-
ændringer. Afdelingsleder søger afklaring hos studieleder om hvor små rettel-
ser, der kan foretages (f.eks. det ønske der har været om en sproglige præcise-
ring på modul 1). 
  

 
6. Spørgsmål til undervisningsevaluering E2019 

Studienævnets anbefalinger til uddannelsesnævnets spørgsmål til undervis-
ningsevalueringen blev drøftet på seneste studienævnsmøde. Uddannelsesnæv-
net skal beslutte hvilke spørgsmål som de vil stille i undervisningsevalueringen, 
der skal supplere det ene AU-spørgsmål og de fem spørgsmål fra studienævnet. 
  
Uddannelsesnævnet besluttede, at modulkoordinatorer selv kan stille spørgs-
mål. 
 
Nævnet besluttede følgende spørgsmål: 
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• Modulet har bidraget til en god indføring i det pågældende fagområde 
• Der har i modulforløbet være en passende mulighed for samarbejde 

med mine medstuderende 
• Jeg har været sikker på, hvad der forventedes af mig fagligt på fa-

get/modulet 
• Der er sammenhæng mellem det faglige indhold og modulets lærings-

mål som beskrevet i studieordningen 
 
Derudover besluttede nævnet efter afstemning følgende spørgsmål fra spørgs-
målsbanken 

 
• Jeg yder selv en stor indsats for at kunne opfylde alle kursets lærings-

mål (AR-DPU-SN 052)  
 

Nævnet har følgende kommentarer til det brev, der foreslås udsendt til modul-
ansvarlige 
 

• Filmen der henvises til er af dårlig kvalitet 
• Der henvises til 3 AU-spørgsmål i filmen, hvor der nu kun er 1 AU-

spørgsmål og det kan skabe forvirring 
• Proceduren for den kvalitative evaluering skal fremgå af brevet, speci-

fikt informationen om at en studerende skal skrive under ønsker næv-
net skal fremgå af brevet.  

• Der står i brevet at SN har fire spørgsmål, det er ikke korrekt, da SN 
har 5 spørgsmål. 

• Det er generelt uklart, hvem der er afsender af brevet til de modulan-
svarlige. Hvis det er afdelingsleder, så vil denne gerne have mulighed 
for at justere i brevet. 

 
 

7. Relevansbeskrivelser 
Nævnet har tidligere besluttet, at have relevansbeskrivelser på som et punkt. 
Nævnet diskuterer hvad det ønskede formål er med punktet og hvordan der 
skal arbejdes videre med det. 
 
Kravene til relevansbeskrivelserne har været de samme i flere år og der ligger 
mange eksempler på nettet, som ansøgerne kopierer fra. Institutledelsen har 
nedsat en gruppe, der skal arbejde med kvalitetssikring af relevansbeskrivelser. 
Afdelingsleder er en del af den gruppe og vil derfor gerne have nævnets input 
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til arbejdet i gruppen. Er det den rigtige måde at lave optagelse på, at se på ka-
rakter og relevansbeskrivelser? Hvad skal der evt. revideres i den måde, som vi 
præsentere relevansbeskrivelserne på?  
 
 
Kommentarer fra nævnet: 
Nævnet ønsker længere tid til at tænke over det, så det besluttes, at tage det op 
på næste UN-møde. Sagsfremstilling kommer fra afdelingsleder til næste 
møde. 
 
De studerende havde diskuteret det på formødet og savner en tydeliggørelse af, 
hvad man vil opnå med relevansbeskrivelserne.  
 
De studerende synes, at man kunne overveje, at det ikke kun er studieordnin-
ger, relevansbeskrivelserne skal orienteres sig imod. Man kunne tage et akade-
misk analytisk udgangspunkt i en praksis eller en tænkt praksis. 
 
De studerende finder, at det er vanskeligere for studerende, der har læst for 
mange år siden, at udarbejde relevansbeskrivelsen. 
 
Der var ønske om at se eksempler på relevansbeskrivelser. Afdelingsleder kan 
ikke udlevere relevansbeskrivelser. Hvis de studerende i nævnet gerne vil dele 
deres relevansbeskrivelser, så må de gerne tage dem med til næste UN-møde. 
 
 
 

8. Retningslinjer for studerende på særlige vilkår 
Der er vedlagt en sagsfremstilling, hvoraf det fremgår, at der mangler retnings-
linjer vedr. studerende på særlige vilkårs rettighed til at bruge deres hjælpe-
middel eller få andre nødvendige tilpasninger og hensyn. Sagsfremstillingen si-
ger også, at der mangler hjælp til undervisningskoordinatorer/undervisere med 
ideer til hvordan undervisningen kan organiseres så den tager hensyn til stude-
rende fx med handicap, i de tilfælde hvor der kan være behov for det. Til sidst 
fremgår det af sagsfremstillingen, at sagen sandsynligvis er af mere principiel 
karakter og derfor måske skal behandles i SN. 
 
I år er der flere studerende med forskellige handicap. De spørger f.eks. hver en-
kelt underviser om de må optage forelæsningen? Nogle undervisere siger nej, 
bl.a. på grund af GDPR. Men hvilke rettigheder har de studerende? Det kan 
virke urimeligt, at det bliver et individuelt forhold for hver eneste studerende 
med handicap. En undersøgelse på tværs af videregående uddannelsesinstituti-
oner i Danmarks viser at studerende med handicap i højere grad falder fra.   
 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Merete Justesen 
 
Dato: 20. september 2019 

 

Side 6/6 

 
Som underviser får man ikke ideer til, hvad man kan tænke over i undervisnin-
gen, så dem med handicap ikke føler, at de er til besvær. Og i det hele taget har 
mulighed for at deltage i undervisningen med udbytte 
 
Nævnet godkender, at problemstillingerne vedrørende studerende med særlige 
vilkår bliver bragt videre til studienævnet. Louise Bøttcher deltager i studie-
nævnsmødet den 26. september, hvor hun vil tage det op under meddelelser. 
 
 
 

9. Eventuelt 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 

 


