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Mødedato: 31. marts 2020 kl. 9.30-11.30 
Mødested: Virtuelt mødelokale 1009 (1009@vmeet.au.dk).  
Vejledning til opringning findes her. 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Anne Larson (formand), Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder og medlem), 
Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre 
 
Studerende:  Emil Nielsen, Sif Stener Knudsen, Michella Tromborg 
 
Suppleanter:  Trine Louisa Berg 
 
Observatører: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Mette Refshøj Brahe (VEST), Annike Vester-
gaard Martínez (Arts studier, referent). 
 
Fraværende:   Felix Weiss, Cansu Metin Bicak, Eva Phanaosoth Surrow 
 
 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:1009@vmeet.au.dk
https://medarbejdere.au.dk/administration/it/vejledninger/videokonferenceogtelefoni/av-videokonference/virtueltmoederum/
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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLING 
1. Valg af ordstyrer 
Anne Larson blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering  
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Ingen bemærkninger. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
COVID-19 fylder meget i forhold til afholdelse af undervisning og eksamen. 
 
3.3 Fra studienævnet 
Marts mødet blev aflyst pga. COVID-19. 
Studienævnsformandskabet kæmper for at løse situationen omkring specialer og sikre 
de studerendes retssikkerhed. 
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Under nedlukningen af AU vejleder Studievejledningen de studerende telefonisk og via 
mail og chat. Opfordrer til fortsat at henvise de studerende til studievejledningen.   
 
3.6 Fra administrationen 
3.6.1 Ændret prøveform på valgfag pæd. soc. - orientering om konsekvenser for de 

studerende 
Uddannelsesnævnet blev orienteret om de konsekvenser den ændrede prøveform på 
valgfag på pædagogisk sociologi har for de studerende, der skal til omprøve.  
Uddannelsesnævnet for pædagogisk sociologi besluttede tilbage i oktober at indstille en 
studieordningsændring til godkendelse i studienævnet og dekanatet. Ændringen indebar 
en ændring i prøveformen på valgfag udbudt af pædagogisk sociologi, der i stedet for en 
mundtlig prøve med synopsis kommer til at bestå af en fri hjemmeopgave. Ændringen er 
efterfølgende blevet godkendt af studienævnet og dekanatet.  
Ændringen er nu tastet i vores system og kan ses i kursuskataloget nu på de valgfag, der 
er udbudt i E20, og i studieordningen pr. 01.09.2020.  
Da der kan være nogle studerende som har taget valgfag med den gamle prøveform men 
endnu ikke har bestået faget kommer ændringen til at have følgende konsekvenser:  

• Valgfag som tidligere har været udbudt, og som ikke genudbydes i E20 vil beholde 
den gamle prøveform, hvilket betyder at en evt. omprøve vil bestå af en mundtlig ek-
samen med synopsis. Prøveformen kan ses i kursuskataloget for det pågældende ud-
bud.  

• Valgfag som tidligere har været udbudt og som genudbydes i E20 vil ændre prøve-
form pr. 01.09.2020, hvilket betyder at en evt. omprøve i eksamensperioden v20/21 
vil bestå af en fri hjemmeopgave. Studerende som har taget faget i E19 og som først 
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tager reeksamen i v20/21 vil altså skulle til eksamen efter den nye prøveform, selv 
om de evt. har brugte prøveforsøg med den gamle eksamensform. Studerende i den 
situation kan følge undervisningen igen hvis der er ledige pladser på holdet, som for-
beredelse af deres omprøve. Der arbejdes på, at de kan tilknyttet faget på Blackboard 
uanset, om der er plads, så de på den måde selv kan følge med. 

• Valgfag som udbydes for første gang vil have den ændrede prøveform, altså en fri 
hjemmeopgave, og der vil ikke være nogle studerende som tidligere har taget faget 
med den gamle prøveform.  

Der er lige nu 3 studerende som har været tilmeldt og mangler at bestå et af de valgfag 
som genudbydes i E20. Disse studerende har mulighed for at tage omprøven til sommer 
med den gamle prøveform eller tage omprøven til vinter med den nye prøveform.  
Arts Studier sørger for, at gøre de studerende opmærksomme på den ændrede prøve-
form på tilmeldingsblanketten ifm. tilmeldingen til omprøver ved V20/21 i perioden 15.-
28. september. 
 
Annike undersøger hos UVAEKA hvordan der kan gives de 3 pågældende studerende 
gæsteadgang til Blackboard, hvis de ønsker at følge undervisningen som forberedelse til 
deres omprøve. 
Svar: Det er rigtigt, at vi rent teknisk kan give de studerende adgang til Blackboard. 
Det er dog aftalt på tværs af institutterne, at det kun er muligt at blive tilknyttet Black-
board, hvis man skal følge undervisningen og har en undervisningstilmelding i STADS. 
Dette er for at sikre, at underviserne kan regne med, at den liste, som de kan trække ud 
over studerende er retvisende for, hvilke studerende, som følger faget - f.eks. i forbin-
delse med at registrere om studerende har opfyldt forudsætningskrav. Derfor er beske-
den fortsat, at studerende ikke kan blive tilknyttet i Blackboard uden en undervisnings-
tilmelding. 
 
Annike undersøger hvordan de studerende, der skal til omprøve informeres om den æn-
drede prøveform og de konsekvenser det har inden de tilmelder sig omprøven.  
Svar: I forhold til ændringen på valgfag, så informeres de potentielle 3 studerende på 
blanketten ved tilmelding til omprøven i efteråret. De 3 studerende er ikke informeret 
om, at det til sommer er sidste mulighed for omprøve efter den gamle prøveform, da 
fristen for tilmelding til omprøver til august er overståede (fristen var den 15.-28. fe-
bruar) og de ikke kan nå at melde sig til.  
 
Arts studiers nyhedsbrev fra april findes på her. 
 
4. Beslutningspunkter 
Ingen punkter til beslutning. 
 
5. Diskussionspunkter 
5.1 Undervisning, eksamen og specialer i Coronatider 
Niels indledte med at fortælle at Universitetet arbejder på højtryk for at kunne fortsætte 
undervisningsaktiviteter og afvikle eksamen på trods af den fysiske lukning af campus. 
Der sker løbende afklaringer på de mange spørgsmål og udfordringer. Derfor er det me-
get vigtigt, at de studerende hele tiden holder sig orienteret på hjemmesiderne: 
FAQ og chat for studerende 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/04_april_2020_Nyhedsbrev_fra_Arts_Studier.pdf
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/ 
Ud over denne information, kan man holde sig orienteret her: 

• BlackBoard 
• Din AU-mail 

 
For medarbejderne:  
Coronainformation til medarbejdere 
FAQ for medarbejdere 
 
I forhold til specialer henviste Niels til hjemmesiden: https://medarbejdere.au.dk/co-
rona/til-studerende/#c2548487. Niels oplyste at der desuden arbejdes på løsninger i 
forhold til adgang til biblioteket og at der pågår forhandlinger med Copy Dan. 
 
Emil oplyste at Studienævnsforpersonen sammen med de øvrige SN-forpersoner fra Arts 
har haft et meget konstruktivt møde i fakultetets ’beslutningsforum’ (en slags corona 
task force), hvor de havde drøftet bekymringen for (navnlig) de specialestuderendes 
retssikkerhed som følge af COVID-19-situationen samt manglende inddragelse af studie-
nævnene. På mødet var der enighed om (OBS! det følgende er IKKE en officiel udmel-
ding, men en foreløbig orientering om, hvad der var enighed om på mødet): 
 
1) at inddrage SN-formandsskaberne i håndteringen af specialeproblematikken på 
helt normal vis, dvs. via udsendelse gennem studienævnssekretærerne, så kommunikati-
onen bliver journaliseret 
2) at SN-formandsskaberne inddrages i udformningen af en Arts-ramme for di-
spensation til fristudsættelse og i kommunikationen til studerende og vejledere 
3) at SN-formandskaberne inddrages i formuleringen af den konkrete dispensati-
onsvejledning, så det bliver meget klart, hvad der kan søges om, og hvad der skal doku-
menteres hvordan 
4) at studerende skal kompenseres for den tid, de faktisk har været forhindrede i at 
arbejde med deres speciale i nedlukningsperioden 
 
UN drøftede herefter de forskellige frustrationer, der er blandt såvel studerende som un-
dervisere i forbindelse med COVID-19 og kom blandt andet omkring følgende: 
• Enkelte studerende overvejer at søge orlov pga. COVID-19. 
• Flere studerende overvejer at udskyde eksamen på UIP og var usikre på, hvilken prøve-

form man så ville skulle op til, da prøveformen er ændret fra 1. september 2020 som 
følge af studieordningsændring. 

• Udfordring i forhold til, hvordan man skal gribe virksomhedsprojektet an til efteråret da 
enkelte studerende allerede ønsker at gå i gang med at finde virksomheder. 

• De studerende oplever at online undervisningen håndteres meget forskelligt og efter-
spurgte en sparring internt mellem underviserne.  

• Underviserne er ligeså frustrerede som de studerende, da de er lige så ukendte med de 
mange forskellige systemer som de studerende og de ikke er eksperter i online undervis-
ning.  

• Alle er nødt til at acceptere at såvel studerende som undervisere gør det så godt de kan. 
• Der opfordres fra alle sider til at underviserne optager undervisningen, men det er ikke 

noget man kan pålægge. Det er op til den enkelte underviser.  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-information-fra-arts/
https://blackboard.au.dk/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_132_1
https://studerende.au.dk/it-support/mail/
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/coronaviruscovid-19/
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/#c2548487
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/#c2548487


 
 

  
  

Side 5/7 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• De studerende er frustrerede over manglende udmeldinger i forhold til at søge dispensa-
tioner. Emil oplyste at der er information på vej til de studerende.  

• Opfordring fra studievejledningen om at vente med at sende dispensationsansøgninger 
afsted. Afvent information og udviklingen af COVID-19 da man ellers vil kunne risikere 
at skulle søge dispensation af flere omgange. Hold jer orienteret via Corona hjemmesi-
derne og de gældende regler for dispensationsansøgninger: https://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/dispensation/. Dispensati-
onsansøgninger skal dog søges inden afleveringsfristen. 

• De studerende udtrykte usikkerhed i forholdt til eventuelle dispensationsansøgninger 
ved gruppeeksamener. Skal de søges som gruppe eller enkeltperson? Tages det med i af-
gørelsen at der er forskellige forudsætninger for at søge? UN opfordrede til at alle søger 
og at man samtidig gør opmærksom på at man er en del af en gruppe.  

 
Annike undersøgte efterfølgende om alle i gruppe skal søge dispensation enkeltvis eller 
som en gruppe. Svar: Alle i gruppen søger enkeltvis og oplyser i ansøgningen det fulde 
navn og årskortnummer på dem de er i gruppe med.  
 
Annike undersøger om den nuværende prøveform på UIP følger med, hvis man søger om 
dispensation i forbindelse med COVID-19 eller om det er den nye prøveform man så skal 
op til. Svar: Hvis studerende på UIP søger og får dispensation kan de enten gå til om-
prøve i august efter den gamle prøveform, eller til vinter efter den nye prøveform. Den 
nye prøveform træder i kraft 01.09.2020, og derefter forsvinder den gamle. 
 
Niels tager de forskellige bemærkninger med på møde med institutledelsen.  
 
5.2 Eksamensplaner vinter 2020/2021 
Uddannelsesnævnet drøftede eksamensplaner for vinter 2020/2021. Underviserne 
gjorde opmærksom på at det er problematisk at de konsekvent kun har 3 uger til bedøm-
melse når loven siger 4 uger. De studerende gjorde opmærksom på at det ikke er nok 
med 11 dage til ændre en opgave på et 20 ECTS fag. 
Dan sender på baggrund af drøftelserne følgende ønsker til UVAEKA: 

• Datoerne for eksamen på PST ønskes placeret i samme uge. 
• Mulighed for at rykke reeksamens datoerne for V&M og APST så de studerende har 

længere tid til at ændre opgaven. 
 
5.3 Status på handleplan 2019 
Formålet med årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og instituttet priori-
terer de indsatsområder, afdelingen vil arbejde med fremadrettet for at forbedre uddan-
nelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik.  
Som optakt til årlig status, skulle Uddannelsesnævnet gøre status på sidste års handle-
planer og tidligere prioriterede udviklingstiltag.  
Uddannelsesnævnet var enige om at sende punktet til mailbehandling. Annike sender 
mail til Uddannelsesnævnet, som bedes forholde sig til de enkelte handlinger fra 2019 
handleplanen. Hvilke handlinger er afsluttede, hvilke bør videreføres i samme eller revi-
deret form? 
Niels opfordrede til at man koncentrerede sig om færre handlinger i den kommende 
handleplan for 2020 og at man går mere i dybden med de besluttede handlinger. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/dispensation/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/regler-og-vejledninger/dispensation/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsportalen/
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Deadline for indsendelse af kommentarer til sidste års handleplan er tirsdag den 14. 
april. Kommentarerne sendes direkte til Niels og Dan, Annike er cc. 
  
5.4 Opsamling på semestermøder 
Mette fremlagde følgende hovedpointer fra de studerendes drøftelser: 

• I Aarhus fylder mængden af engelsksproget litteratur meget for en stor del af de stu-
derende. 

• Derudover fylder det, både i Aarhus og København, at der på andet semester er flere 
dage med undervisning, og ikke kun to som på første semester  

• Flere studerende i Aarhus giver desuden udtryk for ”meget lav energi” og manglende 
motivation, hvilket de i nogen grad også knytter til, at der er flere dage med under-
visning.  

• Nogle studerende både i Aarhus og København har udfordringer med at se sammen-
hængen mellem det, der undervises i, og det, de forventer at skulle bruge i praksis 
efter endt uddannelse. 

 
Uddannelsesnævnet drøftede opsamlingen fra studievejledningen og havde følgende 
kommentarer: 
• Der er fortsat behov for forventningsafstemning, behov for tydelighed omkring at det er 

et fuldtidsstudie.  
• Flere studerende udtrykker at det er uklart hvad der sker på 2. semester – hvad er det vi 

skal, hvordan gør vi det, hvordan kombineres fagene? Man kunne med fordel arbejde 
med at gøre rammerne for 2. semester tydeligere for de studerende.  

• Oplagt at arbejde videre med rammerne for 2. semester og i højere grad indtænke studie-
grupperne. Studievejlederne vil gerne hjælpe med dette. 

 
5.5 Opfølgning på workshop om studiegrupper 
Opfølgning i forhold til de beslutninger der blev taget på sidste Uddannelsesnævnsmøde 
den 6. marts:  

1. UN besluttede at studievejledningen skal stå for studiegruppeworkshoppen på ud-
dannelsen. 

2. UN besluttede at workshoppen skal placeres sidste dag i studiestarten når studie-
grupperne er dannet. Endelig placering aftales snarest med afdelingsleder og tutorer. 

3. Mette Refshøj holder snarest muligt et kort møde med tutorerne, hvor de præsente-
res for det overordnede indhold i oplægget, således at tutorerne kan undgå overlap i 
indhold ift. det øvrige program. 

 
Arbejdet er sat lidt på standby pga. COVID-19, men Mette og Niels forsætter drøftelserne 
omkring det fremtidige arbejde med studiegrupperne. 
 
 
5.6 Resultater fra det åbne spørgsmål i efteråret undervisningsevalueringer om Stu-

dieliv 
Uddannelsesnævnet drøftede de besvarelser, der har været på det åbne spørgsmål om 
studieliv i efterårets undervisningsevalueringer, så de på Studienævnsmødet den 
24.april kan give et kort resumé af drøftelserne på UN og orientere SN, hvis der er tema-
tikker/udfordring de især vil bede SN tage op til drøftelse på et senere møde. 
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Uddannelsesnævnet havde følgende kommentarer: 
• De studerende opfordrede de modulansvarlige til at tage kommentarerne til efterret-

ning. 
• Temperaturen i undervisningslokalet adresseres. Burde være let at handle på, men 

uklart for underviserne, hvem de kan kontakte. 
• Undervisning på engelsk nævnes som udfordring, det drejer sig om forventningsaf-

stemning. 
• De studerende efterspørger færre teoretikere, da der ikke er meget tid til fordybelse 

når der hver gang er mange teoretikere. På den anden side ønsker man at præsentere 
de studerende for en bred palette af teoretikere. Italesættelsen er afgørende. På ud-
dannelsen kommer de studerende ikke i dybden med den enkelte teoretiker men 
man får et overblik. 

• Kunne man inden for valgfagsrammen gå i dybden med enkelte teoretikere? 
 
 
 
6. Forslag til kommende møder 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde 28. april 2020 
• Årlig status (datapakker og handleplaner) 
• Studiestartsprogammer 
• Status for nye studieordninger og ændringer hertil til implementering 

01.09.2021 (drøftelse og beslutning) 
• Eksamen og Corona 
• … 
 
Forslag til punkter til UN-møde 4. juni 2020 
• Godkendelse af endelig handleplan for pædagogisk sociologi 2020 
• Undervisningsplaner E20  
• Mødeplan for E20 
• … 
 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 
• Status på drøftelse af diversitet på medarbejdermøde 
 

6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
7. Evt. 
Emil oplyste at C bygningen i Emdrup laves om til et kollegium, hvilket forventes at blive 
positivt for studiemiljøet. 
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