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1. Valg af ordstyrer (10:00-10:05) 

2. Godkendelse af dagsorden (10:00-10:05) 

3. Orientering (10:05-10:15) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.3 Fra studienævnet 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
3.5 Fra Studievejledningen 
3.6 Fra administrationen 

4. Beslutningspunkter (10:15-10:50) 
4.1 Undervisningsplaner E21 (faste moduler) (10:15-10:45) 
4.2 UN-møder E21 (10:45-10:50) 

5. Diskussionspunkter (10:50-11:50) 
5.1 Årlig status 2021 – Indstilling af handleplan 2021 (10:50-11:05) 
5.2 Studiegrupper (11:05-11:20) 
5.3 Status på trivsel (11:20-11:30) 
5.4 Status på program for studiestart (11:30-11:40) 
5.5 Censorårsrapport (11:40-11:50) 

6. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

7. Evt. (11:55-12:00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato: 10. maj 2021 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64201499558     
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss, Jørn Bjerre, Jacob Christen-
sen, Tine Fristrup. 
 
Studerende:  Maggie Müller (næstforperson), Nikolaj Gaardsdal Schiang, Martin Harm 
Lode, Frederik Andresen, Andreas Hjertholm. 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria 
Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent). 
 
 
Fraværende:  Ida Gran Andersen, Nanna Emilia Wagner, Mathilde Hansen. 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64201499558
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REFERAT 
 
1. Valg af ordstyrer (10:00-10:05)  
Dirk Michel-Schertges blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden (10:00-10:05) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering (10:05-10:15) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Nanna Emilia Wagner har af personlig årsager valgt at træde ud af UN. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.2.1 Sidste nyt i fht. COVID-19 
Niels Rosendal Jensen orienterede nævnet om, at der arbejdes på hvordan ph.d. og se-
nere underviserne kan komme tilbage på campus.  
Der er fortsat mulighed for at lave fagsociale arrangementer på campus. Interesserede 
kan henvende sig til Niels Rosendal Jensen. Vedrørende de fagsociale arrangementer, så 
har prodekanen for uddannelse præciseret følgende: 
 
En fagsocial aktivitet er som udgangspunkt et engangsarrangement, der ligger ved si-
den af den almindelige undervisning, og som enten arrangeres af en studerende eller 
en underviser, der ønsker at bidrage til et godt studieliv for de studerende. Der kan fx 
være tale om gruppevejledning, feedback-seancer med ”gruppe-til-gruppe”-respons, 
fremvisninger af projekter, orienteringsmøder om kommende semester mv. Aktivite-
terne kan med fordel rettes mod (nogle af) de studerende, som ikke får gavn af genåb-
ningen af undervisningsforløbene, men I har frie hænder som afdelingsledere. Blot skal 
I være opmærksomme på, at det ikke er sikkert, at alt vil kunne imødekommes, fordi vi 
ikke må overskride den kvote for daglig tilstedeværelse, som vi er blevet tildelt.  
 
Da der er tale om aktiviteter, der i de fleste tilfælde ikke vil kunne leve op til definitio-
nen af stamhold, vil arrangementerne skulle overholde kravet om 2 meters afstand, li-
gesom man også skal have en maksimalt 72 timers gammel negativ test for at kunne 
deltage. Som det er tilfældet for undervisningsaktiviteterne, gælder det både for stude-
rende og undervisere. 
 
3.3 Fra studienævnet 
Dagsorden og referat kan altid findes på Studienævnets side her. 
 
Studerende på særlige vilkår 
Studienævnet har drøftet forholdene for studerende på særlige vilkår. Nævnet støttede 
op om, at der kommer en handicappolitik for Århus Universitet. De studerende skal 
vide, hvad de har af rettigheder og underviserne skal vide hvor de kan sende de stude-
rende hen og få assistance og hvor underviserne selv kan få hjælp til at skulle undervise 
studerende med særlige vilkår. Nævnet går videre med forslaget til UFA (Uddannelsesfo-
rum Arts). 
 
Styrkelse af den interne organisering på Arts 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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Studienævnet har drøftet styrkelse af den interne organisering på Arts med udgangs-
punkt i det udarbejdede notat og uddannelsesnævnenes tilbagemeldinger.  
Forpersonen skriver et høringsvar med udgangspunkt i tilbagemeldingen fra pædagogisk 
filosofis uddannelsesnævn og med tilføjelse af en fjerde bullet omkring fire institutter og 
det økonomiske aspekt. SN-VIP-repræsentant fra pædagogisk antropologi og AEG kvali-
tetssikrer høringssvaret inden det sendes til fakultetsledelsen.  

1. Der er ikke i notatet en tilbundsgående analyse af, hvorvidt en intern omorga-
nisering er en styrkelse, og der er ikke dokumentation for de nævnte behov. Så-
ledes mangler der en udfoldet analyse af AU’s strategi vedrørende sprogfagene, 
og hvorfor det er hensigtsmæssigt at samle disse i en organisatorisk enhed. 

2. Der mangler bud på, hvilke økonomiske ressourcer en eventuel omorganisering 
vil kræve. Et nyt studienævn og især et nyt institut vil kræve væsentlige økono-
miske ressourcer til opbygning af administration og ledelse. Derfor vil en om-
organisering også få en væsentlig indflydelse på de øvrige institutters økonomi. 

3. Det fremgår ikke, hvad medarbejdernes syn på en mulig omorganisering er. 
Det er således vigtigt, således som det også nævnes i notatet, at sikre medarbej-
dernes inddragelse i analyse- og beslutningsprocessen. 

 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Maria Solhøj Madsen orienterede nævnet om, at studievejledningen er i gang med for-
sinkelsessamtaler med de studerende, der er mere end 30 ECTS forsinket. Der er sendt 
mail med tilbud om samtale til i alt 743 studerende på de tre institutter, hvilket samlet 
set er færre end i F2020. 
 
3.6 Fra administrationen 
Nyhedsbrev fra Arts studier 
Maj nyhedsbrevet fra Arts Studier udkommer først den 5. maj og vedhæftes derfor først 
referatet. Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
Maj udgaven indeholder blandt andet information om: 

• Forsinkelsessamtaler F21 
• Så kan stillingerne gennem ‘Akademiker i Erhvervslivet’ søges af alle Arts-dimitten-

der 2021 
• To-dages jobsøgningskursus for ARTS dimittender 

 
4. Beslutningspunkter (10:15-10:50) 
4.1 Undervisningsplaner E21 (faste moduler) (10:15-10:45) 
UN drøfter og godkender UV-planer for efteråret 2021 for de faste moduler PST, V&M 
og APST. 
I udgangspunktet anerkendes det, at de faglige team, der udarbejder planerne for de en-
kelte moduler, er den faglige instans. UN skal således ikke ”blande sig” i det faglige ind-
hold af de enkelte moduler. 
Derimod skal UN i vurderingen af planerne lægge vægt på 

(1) Hvorvidt modulplanen fremtræder med en klar sammenhæng/rød tråd, som er for-
ståelig for de studerende 

(2) Hvorvidt beskrivelserne af de enkelte sessioner er tilstrækkeligt informative i forhold 
til de studerende 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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(3) Hvorvidt der er overlap fra det ene modul til det andet – dette gælder især progressi-
onen fra moduler på 1. semester til moduler på 2. semester 

(4) Hvorvidt der er tilstrækkelig tværgående sammenhæng mellem modulerne på de en-
kelte semestre; det gælder primært for 1. og 2. semesters vedkommende 

(5) Hvorvidt modulet APST bidrager tilstrækkeligt i specialeforberedelsen 

Bilag: 
- 04.1.1 Udkast PST Undervisningsplan Aarhus E21 
- 04.1.2 Udkast PST Undervisningsplan København E21 
- 04.1.3 Udkast V&M undervisningsplan Aarhus E21 
- 04.1.4 Udkast V&M undervisningsplan København E21 
- 04.1.5 Udkast APST undervisningsplan Aarhus og København E21 

 
Referat: 
For alle planer gælder at Blackboard skal ændres til Brightspace. 
UN drøftede undervisningsplanerne og kom blandt andet ind på nedenstående: 

PST Aarhus E21 
De studerende påpegede at ift. PST i Aarhus kan det være svært at forstå, hvad en stu-
denterkonference går ud på. Det kan virker lidt abstrakt. Jørn Bjerre gjorde opmærksom 
på at det er udfoldet yderligere i slutningen af planen. De studerende var enige i, at det 
var fint beskrevet.  
De studerende bemærkede at beskrivelserne var fyldestgørende, der var en tydelig rød 
tråd og det var en fin overordnet plan med mulighed for at dykke dybere ned.  

PST København E21 
Litteraturlisten virker meget omfattende, og det er ikke klart om de studerende skal læse 
alt på listen. 
De studerende opfattede det som motiverende og spændende at man har lavet de tre te-
maer til sidst for at få forskellige perspektiver indover. 
En underviser efterspurgte en kobling mellem de tre temaer, samles der op eller er det 
adskilt? Hvorfor kobles det videre til værklæsningen?  
Det blev desuden fremhævet at emnet intersektionalitet handler mere om køn end det 
inter-relaterende aspekt: race, køn, økonomi, religion mm.  

Uddannelsesnævnet drøftede herefter fordele og ulemper ved forskellen på forløbene i 
Aarhus og Emdrup, og var enige i, at der må gives plads til forskelle pga. forskellige un-
dervisere og bemandingssituationen, så længe der er dialog mellem modulkoordinato-
rerne og sammenhæng mellem 1. og 2. semester uagtet om man er studerende i Aarhus 
eller i Emdrup. 
I begge PST-planerne mangler pt. de ekstracurriculære aktiviteter (workshop om studie-
gruppeværktøjer og semestermøder). Når datoerne er kendte, skrives de ind i planerne. 
 
V&M Aarhus E21 
De studerende efterspurgte en uddybning af, hvad der skal ske i undervisningen. Som 
studerende har man en forventning om, at der på den første side er en beskrivelse af, 
hvordan undervisningen er bygget op. Punktet om Evt. tilrettelæggelsesform kunne med 
fordel uddybes a la PST Aarhus. 

V&M København E21 
UN drøftede under gennemgangen af planen forskellige metodetilgange. Tine Fristrup 
gjorde opmærksom på at metodegrundlaget, der lægges til grund for modulet er fra 
statskundskab, hvilket kan give udfordringer i forhold til sammenhængen til de andre 



 
 

  
  

Side 5/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

moduler. De studerende supplerede, at de har oplevet det som udfordrende at skulle ma-
nøvre mellem forskellige tilgange. 
UN var enige om at en drøftelse af metodetilgange og hvad der er ”legitimt” for pædago-
gisk sociologi er interessant. Dirk foreslog, at det indledningsvist drøftes i underviserregi 
på et lærermøde inden det drøftes i UN. UN var enige i, at punktet skulle drøftes i begge 
foraer.   
 
APST Aarhus og København E21 
Planen virker umiddelbart lidt overvældende, det er et bombardement af meget forskel-
ligt indhold. Den indledende beskrivelse er et forsøg på fokusering, men den praktiske 
organiseringen af modulet giver ikke samme indtryk. 
UN opfordrede modulkoordinator til at redegøre for sammenhængen mellem temaerne i 
planen. 
Session 16 er sat af til litteratursøgning. På et tideligere lærermøde er det besluttet at 
placere dette på 2. semester (workshop på S&H), så det bør ikke også være på 3. seme-
ster.  
Det er desuden aftalt, at analyse-delen skal ind på 3. semester, men det fremgår ikke af 
planen. 
 
UN godkendte undervisningsplanerne med ovenstående bemærkninger. Dirk videre-
bringer bemærkningerne til de modulansvarlige.  
UN ønskede desuden, at der arbejdes med formatet for drøftelserne af undervisningspla-
nerne. 

4.2 UN-møder E21 (10:45-10:50) 
Møderne er placeret mandage, så de ikke kollidere med planlagt undervisning. Samtidig 
er der taget hensyn til anbefalingen om at UN-møder afholdes ca. 10 dage inden SN-mø-
det i pågældende måned. 

• Mandag den 16. august kl. 10-12 (uge 33) – formøde for de studerende 8.30-10? 
Alternativt hvilken som helst anden uge dag, da der endnu ikke er undervisning. 

• Mandag den 13. september kl. 10-12 (uge 37) – formøde for de studerende 8.30-10? 
• Mandag den 11. oktober kl. 10-12 (uge 41) – formøde for de studerende 8.30-10? 
• Mandag den 8. november kl. 10-12 (uge 45) – formøde for de studerende 8.30-10? 

Alternativt fredag den 12. november kl. 13-15 (APST Emdrup fra 9-13, V&M 12-16 
med Sedat og Anders) 

• Mandag den 6. december kl. 10-12 (uge 49) – formøde for de studerende 8.30-10? 
Alternativt tirsdag den 7. december kl. 13-15 (PST 8-13) 
 

Referat: 
Uddannelsesnævnet godkendte det fremsendte forslag til mødeplan under forudsætning 
af, at møderne rykkes til om eftermiddagen, hvor det er muligt: 

• Mandag den 16. august kl. 13-15 (uge 33) – formøde for de studerende 11.30-13? 
• Mandag den 13. september kl. 13-15 (uge 37) – formøde for de studerende 11.30-13? 
• Mandag den 11. oktober kl. 13-15 (uge 41) – formøde for de studerende 11.30-103 
• Fredag den 12. november kl. 13-15 (uge 45) - formøde for de studerende 11.30-13? 
• Tirsdag den 7. december kl. 13-15 (uge 49) – formøde for de studerende 11.30-13? 

Annike booker fysiske lokaler i Emdrup og Aarhus samt online Zoom-rum og sender 
outlook-indkaldelse til alle mødedeltagerne. 
Maggie giver Annike besked senest 31. maj, hvis de studerende ønsker hjælp til at booke 
fysiske mødelokaler i forbindelse med afholdelse af formøder for de studerende. 
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5. Diskussionspunkter (10:50-11:50) 
5.1 Årlig status 2021 – Indstilling af handleplan 2021 (10:50-11:05) 
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetssikringsarbejde på Arts 
og er nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med årlig 
status processen er, at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et systematisk efter-
syn af uddannelserne i deres helhed, prioriterer de indsatsområder, UN vil arbejde med i 
det kommende kvalitetsår for at sikre uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik.  
 
På sidste møde gjorde UN status på uddannelsen med baggrund i dette års datamateri-
ale. Niels Rosendal Jensen og Dirk Michel-Schertges udarbejdede på baggrund af drøf-
telsen udkast til handleplanen for 2021. Udkastet drøftes på UN-mødet, hvor UN bliver 
enige om, hvilke handlinger, der skal prioriteres i handleplanen for 2021 på baggrund af 
uddannelsens aktuelle status. 
 
Den 21. maj har afdelingsleder årlig status møde med institutledelsen, hvor handlepla-
nen også drøftes. UN præsenteres herefter for den endelige handleplan på mødet den 7. 
juni og indstiller dem til godkendelse i studienævnet den 23. juni. 
 
Bilag: 

- 05.1 Udkast til handleplan pædagogisk sociologi 2021 
 
Referat: 
Den primære udfordring for uddannelsen er dimittendledigheden (delpolitik 5 – Rela-
tion til arbejdsmarkedet).  
Selvom pæd. soc. ligger forholdsvist lavt (13%), er det vigtigt at rette ekstra fokus mod 
denne udfordring, da det på sigt vil kunne have betydning for dimensioneringen. 
Nævnet drøftede derfor: 

• muligheden for at indføre klarere profiler på uddannelsen, herunder kobling til men-
torordning 

• fortsat fokus på virksomhedsprojekt, der har været særligt udfordret under corona  
• øget fokus på hvordan specialeforløb kan organiseres ift. arbejdsmarkedet (erhvervs-

specialer) 
• inddragelse af det private arbejdsmarked i højere grad i undervisningen på f.eks. 

APST 
 
Annike oplyste, at det er muligt at trække svar fra de åbne svarkategorier vedr. AU's di-
mittendundersøgelse og på den baggrund lave forskellige analyser. Det drejer sig om føl-
gende spørgsmål: 

• Hvilke kompetencer kunne efter din mening styrkes i uddannelsen for at ruste 
fremtidige dimittender bedre til arbejdsmarkedet? (1-2 år og 5-6 år) 

• Hvis du skulle vælge en videregående uddannelse i dag – ville du så vælge den 
samme uddannelse igen? Begrund gerne dit svar (5-6 år) 

• Beskriv med dine egne ord, hvordan du bruger din uddannelse i dit arbejde? (1-2 
år og 5-6 år) 

• Hvad er din nuværende/eller seneste stillingsbetegnelse? (1-2 år) 
• Hvad er navnet på den virksomhed/organisation, du er eller senest har været be-

skæftiget i? (1-2 år) 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1_Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/1.1._Bilag_1_Udfoldet_procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts_2020.pdf
https://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde-paa-aarhus-universitet/
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UN ønskede at få indblik i dette materiale. Annike trækker og sender ud til UN i særskilt 
mail. 
 
Delpolitik 2 – Struktur og forløb:  
I forbindelse med at der i handleplanen for 2019/20 var et ønske om at styrke brugen af IT, 
står der i bilaget, at der er i det forløbne år er gennemført forsøg med videoer som supple-
ment til tilstedeværelsesundervisningen. Jacob Christensen gjorde opmærksom på at der 
sket lidt mere på området og at det med fordel kunne uddybes. Jacob Christensen sender et 
par linjer om de tre projekter han har gennemført sammen med CED til Niels Rosendal 
Jensen. 
 
Delpolitik 4 – Studiemiljø:  
Det lykkes godt på uddannelsen med at få de studerende til at deltage i de ekstracurricu-
lære aktiviteter, overvej at tilføje dette som en indsats så fokus opretholdes. Maria Solhøj 
Madsen sender et par linjer om dette til Niels Rosendal Jensen. 
 
Handleplanen skal løftes over i handleplansskabelonen 2021 og drøftes den 21. maj, 
hvor afdelingsleder har det årlige statusmøde med institutledelsen. UN præsenteres her-
efter for den endelige handleplan på mødet den 7. juni og indstiller den til godkendelse i 
studienævnet den 23. juni. Den endelige handleplan sendes til Annike senest den 31. 
maj, så den kan sendes med ud som bilag til næste UN-møde. 
 
5.2 Studiegrupper (11:05-11:20) 
Arbejde i studiegrupper er med til at styrke de studerendes faglige og sociale tilknytning 
til medstuderende og uddannelsen. Studiegrupper øger det faglige udbytte, forbedrer 
studiemiljøet, øger motivationen for studiet og mindsker frafald. Desværre peger seme-
stermøderne (afholdes af VEST), jævnlige drøftelser i studienævn og uddannelsesnævn 
samt evalueringen af studiestarten og tiden under COVID nedlukningen mv. på, at ram-
merne for uddannelsernes arbejde med studiegrupper ofte er uklare for de studerende 
og dermed ofte skaber en støj og tvivl. De studerende giver udtryk for, at de savner infor-
mationer og retningslinjer omkring især principper for dannelse af grupper, opsplitning 
af grupper samt muligheden (vinduer) for dannelsen af nye studiegrupper. 
 
På den baggrund har studienævnet på møde d. 27. april 2021 besluttet,  

• at hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de stude-
rende om rammerne for studiegrupper på hvert semester. 

• UN forperson faciliterer en drøftelse om denne kommunikation i nævnet gerne med 
involvering af afdelingens undervisere.  

• At UN på studienævnsmødet i september kort præsentere deres minimumsmodel og 
hvordan den er kommunikeret 

 
Studienævnet anbefaler i øvrigt at uddannelsesnævnet drøfter hvordan specialekoordi-
nator/vejledere kan understøtte såvel egentlig specialegruppedannelse som studiegrup-
pedannelsen i slutningen af 3. semester, så de specialestuderende i højere grad motive-
res til at indgå i specialefællesskaber.  
 
Uddannelsesnævnet drøfter hvordan de vil udmønte studienævnets beslutning om, at 
hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de studerende om 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Handleplan_med_saerskilt_ramme_til_bachelor-kandidat-master_uddannelser.docx
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rammerne for studiegrupper på hvert semester. Der er udarbejdet forslag til skabelon 
som uddannelsesnævnet kan lade sig inspirere af og/eller tilpasse efter lokalt behov 
 
Uddannelsesnævnet aftaler proces for at få indholdsudfyldt og kommunikeret skabelo-
nen frem mod studiestart 2021.  
 
På baggrund af nævnets drøftelse udarbejder forperson et udkast til minimumskommu-
nikation, som behandles som et beslutningspunkt på mødet i juni. 
 
Bilag: 

- 05.2.1 UN indstilling om beskrivelse af rammer for studiegrupper 
- 05.2.2 Minimumsskabelon 

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede processen for at få indholdsudfyldt og kommunikeret ska-
belonen frem mod studiestart 2021 og var enige om, at det er vigtigt at sikre gennemsig-
tighed og tydeliggøre over for de studerende, hvordan der arbejdes med dannelse af stu-
diegrupper på pædagogisk sociologi i løbet af hele uddannelsen og ikke kun på 1. seme-
ster. Derudover er det vigtigt at underviserne ved, at de har en forpligtelse til at under-
støtte gruppedannelserne. 
Nævnet var enige om at en arbejdsgruppe bestående af Dirk, Tine, Jacob og Maggie ud-
arbejder et udkast til minimumskommunikation, som behandles som et beslutnings-
punkt på mødet i juni. Dirk indkalder til et møde.  
Udkastet sendes senest 31. maj til Annike Martínez. 
 
5.3 Status på trivsel (11:20-11:30) 
Uddannelsesnævnet har besluttet at have trivsel som et fast punkt på UN-møderne i for-
året. På mødet giver VIP, studerende og studievejledningen status på trivsel på pædago-
gisk sociologi. 
 
Bilag: 

- 05.3 Trivselsopsamling DPU Studievejledning uge 6-16 
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede kort status på trivsel.  
Tine Fristrup gjorde opmærksom på artiklen Eksperter efterlyser større fokus på mis-
trivsel, når de studerende møder på studiet igen i Information (betalingsartikel). 
De studerende genkendte forvirringen ift. hvad sker der når de kommer tilbage på cam-
pus og opfordrede til at give de studerende en god introduktion/velkomst når de kom-
mer tilbage. På sidste UN møde foreslog nævnet, at der laves et specielt velkomstarran-
gement for de nuværende studerende i form af et alternativt kick-off på APST, for at give 
de studerende mulighed for at (re)connecte. 
UN opfordrede til at underviserne er opmærksomme på at lave flere pauser på APST og 
på valgfagene, så der bliver plads til den afgørende smalltalk. 
 
5.4 Status på program for studiestart (11:30-11:40) 
UN drøfter status på programmet for studiestart 2021. Programmet godkendes endeligt 
på næste UN-møde. 

https://www.information.dk/indland/2021/05/eksperter-efterlyser-stoerre-fokus-paa-mistrivsel-naar-studerende-moeder-paa-studiet-igen?lst_frnt
https://www.information.dk/indland/2021/05/eksperter-efterlyser-stoerre-fokus-paa-mistrivsel-naar-studerende-moeder-paa-studiet-igen?lst_frnt
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Referat: 
Programmerne for studiestart 2021 godkendes endeligt på næste UN-møde. Deadline for 
indsendelse af programmerne er senest den 31. maj til Annike. Ansvarlige for indsen-
delse er cheftutorerne. 
 
5.5 Censorårsrapport (11:40-11:50) 
UN drøfter den indkomne årsberetning fra censorformandskabet.  
 
Bilag:  

- 05.5 Årsberetning 2020 fra censorformandskabet for Sociologi 
 
Referat: 
På grund af tidsmangel skubbes punktet til næste UN-møde 
 
6. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde 7. juni kl. 10-12 

• Status på trivsel 
• Censorårsrapport (drøftelse) 
• Årlig status og handleplan (beslutning) 
• Godkendelse af studiestartsprogrammer (beslutning) 
• Studiegruppedannelse (beslutning) 
• Undervisningsplaner E21 (valgfag) 
• …  

Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 
• Drøftelse af metodetilgange og hvad der er ”legitimt” for pædagogisk sociologi 

(drøftes på lærermøde indledningsvis, derefter i UN. Dirk og Tine udarbejder 
sagsfremstilling)  

• Diversitet og sexisme (status på arbejdsgruppens arbejde) 
• Aktiv deltagelse i undervisningen (Evalueringerne kalder på en generel diskus-

sion om aktiv deltagelse, skal vi på sigt kræve mere af de studerende? Hvad me-
nes der med aktiv deltagelse? Ønsker vi krav og kontrol og i hvilket omfang? Kan 
vi i højere grad fokusere på aktiv deltagelse end vi gør nu?)  

 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 
7. Evt. (11:55-12:00) 
Ingen bemærkninger. 
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