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Mødedato: 11. oktober 2021 kl. 13.00-15.00 
Mødested: Emdrup: D120; Aarhus: 1483-556 (Inspiratorium). Virtuelt mødelokale 
1019 (1019@vmeet.au.dk) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss,  
 
Studerende: Maggie Müller (næstforperson), Nikolaj Gaardsdal Schiang, Frederik Andre-
sen, Andreas Hjertholm 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Maria Solhøj Madsen (VEST), An-
nike Vestergaard Martínez (SNUK, referent), Anna-Bjørg Mønster Christensen (mulig kom-
mende stud. repræsentant fra Aarhus);  
 
Afbud:  Tine Fristrup, Ida Gran Andersen, Jacob Christensen, Dan Fog Enevoldsen (AAU), 
Martin Harm Lode, Jørn Bjerre. 
 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vmeet.au.dk/webapp/
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering (13.05-13.20) 
2.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Ingen bemærkninger. 
 
2.2 Fra afdelingsleder 
2.2.1 Opdatering af optagelsesmanual 2022 
Afdelingsleder har i samarbejde med UN-forpersonen opdateret optagelsesmanualen 
med henblik på sommeroptaget 2022.  
Optagelse bruger manualen til at vurdere om en ansøgning skal sendes til faglig vurde-
ring hos fagmiljøet, eller om Optag selv kan vurdere den. Optag kan vurdere alle de an-
søgere, som har en direkte adgangsgivende eksamen eller en uddannelse, der tidligere er 
vurderet tilsvarende og derfor altid giver adgang. Ansøgninger, hvor der skal vurderes 
suppleringsfag eller suppleringsuddannelser vil Optag altid sende til fagmiljøet.  
Manualerne er et vigtigt redskab for Optag, fordi de med dem kan begrænse antallet af 
ansøgninger, der sendes til vurdering hos fagmiljøet.  
 
Bilag: 

- 02.2.1 Udkast optagelsesmanual Pædagogisk Sociologi 2022 
- 02.2.2 Studieordning for professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunika-

tion 
 
Referat: 
Fagmiljøet ønsker ikke automatisk at optage studerende fra professionsbachelor i kri-
stendom, kultur og kommunikation, da uddannelsen ikke rummer tilstrækkeligt med 
ECTS-point i enten pædagogik eller sociologi.  
 
2.3 Fra studienævnet 
På mødet den 28. september 2021, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Summer University udbud 2022 
• Undervisningsevaluering E2020 og F2021 
• Kvalitetssikring af intern bedømmelse 
• Studieordninger: Studieoversigter og Om uddannelsen 
• Minimumsmodul for studiegrupper 
• Reboarding/trivsel/onboarding 
• Valg på AU 
• Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
Referat: 
Dirk Michel-Schertges orienterede fra sidste SN-møde den 28. september, referatet kan 
tilgås her. 

 
2.4 Fra øvrige medlemmer af UN 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Dagsorden_og_referater_SN_DPU_2021/Referat_studienaevnsmoede_DPU_28._september_2021.pdf
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De studerende orienterede om at de har søgt trivselspuljen og har fået godkendt en ka-
nalrundfart for såvel nye som gamle studerende. 
 
2.5 Fra Studievejledningen 
VEST øger fokus på studerendes behov  
VEST øger fokus på de studerendes behov ved f.eks. at afdække: 

- Studerendes udbytte af studiegruppeværktøjer, som afsæt for udvikling af workshop-
pen til næste år (metode: fokusgrupper) 

- Professionsbachelorers studievejledningsbehov ved overgang til universitetet (me-
tode: undersøgelse vha. specialestuderende (se opslag her) 

 
Introduktion til din specialeproces 
Blev afholdt i uge 40, med knap 40 tilmeldte fra sociologi i Emdrup og knap 40 i Aarhus. 
Anne Larson deltog som specialekoordinator og oplægsholder fra Pædagogisk sociologi.  
 
Semestermøder  
Afholdes i uge 44 for Pædagogisk sociologi. 
 
VEST, Karriere og Internationalisering skal have ny leder 
Der afholdes i denne uge ansættelsessamtaler for en ny leder i VEST, Karriere og Inter-
nationalisering, som afløser for Jesper Sølund. 
 
2.6 Fra administrationen 
2.6.1 Orientering om Blue 
I forbindelse med overgangen til Brigthspace (BS) har AU tilkøbt nyt evalueringssystem, 
da et sådant ikke var integreret i BS. Der er i løbet af efteråret blevet arbejdet på, at inte-
grere et evalueringssystem i BS, og i foråret blev de tidligere anvendte AU-, SN- og UN 
spørgsmål meldt ind til de systemansvarlige og alle spørgsmål er tastet i systemet. 
Spørgsmålene blev meldt ind med det forbehold at der kunne være behov for justeringer 
afhængig af hvad UN vedtog i foråret, men desværre blev der ikke taget højde for for-
årets ændringer, og vi kan nu ikke ændre/rette i spørgsmålene, så vi må i dette efterår 
leve med spørgsmålene som de er. 
 
Som eksempel blev spørgsmålet ”Modulet har bidraget til en god indføring i det pågæl-
dende fagområde (Omskrives til ”det pædagogiske sociologiske område”)” meldt ind, og 
Dan Fog Enevoldsen ved ikke om de har rettet teksten i spørgsmålet eller om spørgsmå-
let i evalueringen står præcist som det blev indmeldt, dvs. ikke tilrettet.  
 
I forbindelse med møde med den person på Arts som er ansvarlig for implementeringen 
af det nye evalueringssystem blev det påpeget flere gange, at vi er nødt til at se dette ef-
terårssemester som en generalprøve, hvor der asfalteres mens der køres, og så bliver re-
sultatet ikke nødvendigvis optimalt. Vi håber derfor at både undervisere og studerende 
udviser overbærenhed i forbindelse med denne indkøringsperiode. 
 
2.6.2 Nyhedsbrev fra Arts studier  
Oktober nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  
Orienteringer 

• Beskikkelsesrunde til censorkorps er åben 
• Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer 

https://graduateland.com/da/job/44002593?emp_bypass=1
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Arrangementer 
• Inspiration til brugen af genstartsmidlerne 
• Learning Lab for Practice – Case Competition for DPU 2. og 3. november 
• Samtalesalon om Arts og iværksætteri 
• Hvordan kan Arts-kandidater og SMV’er skabe værdi for hinanden? 
• Dato for Arts Karriereuge og Arts CompanyDating 2022 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
 
Bilag: 

- 02.6.2 Oktober 2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA_ENG 
 

3. Beslutningspunkter (13.20-14.25) 
3.1 Specialeevaluering (13.20-13.40) 
Uddannelsesnævnet bedes:  

1) drøfte specialeevalueringsrapportens resultater  
2) I forlængelse også af 3. semester modulevalueringerne at vurdere sammenhæng, 

progression og flow samlet set på 2. studieår.  
3) Vurder om resultaterne giver anledning til initiativer i UN eller om UN vurderer 

der problematikker/tematikker som bør drøftes /løftes i SN  
 
Evalueringens tematikker:  

• At være specialestuderende i en Corona tid 
• Baggrundsinformationer (specialestart, afleveringsforsøg, campus, uddannelses-

baggrund mv.) 
• Om 3. semester og overgangen til specialesemesteret (specialeforberedende ele-

menter på 3. semester, tildeling af vejleder mv.) 
• Om selve vejledningsforløbet (samarbejdet med vejleder, vejledningsforløbet, be-

hovet for vejledning mv.) 
• Øvrige forhold omkring specialeprocessen 
• Overgang til arbejdsmarkedet 

 
Uddannelsesnævnet kan vælge at drøfte nogle eller alle tematikker. 
 
Næste skridt: 
Drøftelserne opsummeres i vedhæftede skabelon, som UN-forpersonen videresender til 
studienævnsmødet i oktober. 
 
Bilag: 

- 03.1.1 Indstilling specialeevaluering 
- 03.1.2 Pæd. soc. specialeevaluering 2021 
- 03.1.3 Skabelon til specialeevalueringsnotat 

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede specialeevalueringsrapportens resultater og havde blandt 
andet følgende bemærkninger: 

- Corona har spillet ind og påvirker de afgivende svar. F.eks. har det været en stor ud-
fordring at al kontakt til virksomheder og informanter foregik online. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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- De studerende udtrykker at de føler sig ensomme og efterspørger mere sparring med 
andre specialestuderende.  

- De studerende efterspørger større og tidligere indblik i mulighederne for virksom-
hedsprojekt og erhvervsspeciale. 

- De studerende efterspørger mere faglig afklaring ift. f.eks. emneafgrænsning. Flere 
studerende udtrykker at det er svært at komme i kontakt med underviserne på 3. se-
mester. Uddannelsesnævnet er enige i at det er vigtigt at de studerende har mulighed 
for at drøfte ideer til speciale på et tidligt tidspunkt. Det kunne med fordel systemati-
seres og påbegyndes i begyndelsen af oktober. Uddannelsesnævnet opfordrede til at 
det samtænkes med forløbet Introduktion til din specialeproces som netop har været 
afholdt i samarbejde med Anne Larson. Afdelingsleder går videre med at indtænke 
specialforberedende elementer i APST. 

 
I forlængelse også af 3. semester modulevalueringerne vurderede uddannelsesnævnet 
sammenhæng, progression og flow samlet set på 2. studieår og var enige om følgende: 

- Ingen bemærkninger 
 
Uddannelsesnævnet vurderede at resultaterne gav anledning til følgende initiativer i 
UN: 

- Afdelingsleder går videre med hvordan specialforberedende elementer kan indtæn-
kes i APST. 

 
Uddannelsesnævnet vurderede at følgende problematikker/tematikker bør drøftes /løf-
tes i SN: 

- Tidligere introduktion til muligheden for at skrive erhvervsspeciale 
- Overvejelser omkring omfanget af specialeevalueringsundersøgelsen – kunne med 

fordel nedskaleres, så der ikke er så mange spørgsmål og teser. 
 
Beslutning: 
1. Dirk Michel-Schertges opsummerer drøftelserne i skabelonen til specialeevaluerings-
notat, og videresender den til studienævnsmødet i oktober. 
 
3.2 Grundfortællinger om DPUs kandidatuddannelser (13.40-14.15) 
På studienævnsmødet den 30. august 2021 drøftede SN kandidatuddannelsernes grund-
fortællinger som de står på https://dpu.au.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/ og i 
studieordningerne.  
 
Studienævnet anmoder, på baggrund af drøftelsen i studienævnet, uddannelsesnævnene 
om at  
1) Genbesøge grundfortællingerne med henblik på eventuel revision  
2) Drøfte hvilke fortællinger der er særlige vigtige at formidle omkring hvordan uddan-
nelsen differentierer sig fra øvrige DPU uddannelser. 
 
Næste skridt i korte træk: 
SN-møde november:  
VIP SN-repræsentanter præsenterer de eventuelle nye fortællinger. SN drøfter på den 
baggrund forskelle og ligheder og hvordan disse bedst kommunikeres. 
 

https://dpu.au.dk/uddannelse/kandidatuddannelser/
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SN-møde december: 
Studievejledningen kommer med forslag til hvordan man kan formidle uddannelsernes 
forskelle og ligheder til studienævnets drøftelse og godkendelse. 
 
Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet beslutter om og evt. hvordan beskrivelsen af uddannelsen skal ju-
steres og melder resultatet heraf videre til studienævnet senest 16. november. 
 
Bilag: 

- 0.3.2.1 UN oplæg Grundfortællinger 
- 03.2.2 Eksempler på spørgsmål til DPU's uddannelser 

 
Referat: 
Studienævnet havde, på baggrund af drøftelsen i studienævnet, anmodet uddannelses-
nævnet om at:  
1) Genbesøge grundfortællingerne med henblik på eventuel revision  
2) Drøfte hvilke fortællinger der er særlige vigtige at formidle omkring hvordan uddan-
nelsen differentierer sig fra øvrige DPU uddannelser. 
 
Afdelingsleder forklarede indledningsvis, at det var en svær drøftelse at have nu, da af-
delingen er midt i en større udviklingsproces, hvor man drøfter, hvordan afdelingen 
bedst muligt kan sikre sammenhæng mellem de forskningsområder de enkelte undervi-
sere varetager og det der ifølge studieordningen skal undervises i. Den 3. december af-
holdes et medarbejderseminar og først herefter vil det give mening at ændre på grund-
fortællingen. De studerende vil efterfølgende blive inddraget i eventuelle ændringer til 
grundfortællingerne. 
 
Maria Solhøj oplyste at det i rekrutteringsøjemed er vigtigt at man kort og præcist kan 
fortælle de studerende, hvad essensen af pædagogisk sociologi er, hvad der ligger i ind-
holdet.  Maria Solhøj oplyste desuden, at det altid er muligt at ændre i studieguidens 
tekst om uddannelsen (introduktion og karrieremuligheder) 
 
På studieguiden står der ”Du kan arbejde med administration, ledelses- og organisati-
onsopgaver inden for det pædagogiske område og uddannelsessektoren, i en privat 
virksomhed eller andet.” De studerende har derfor en berettiget forventninger om at der 
undervises i ledelse, men pt. er der ikke mange, der kan undervise i det. 
 
På studieguiden står der ”Du vil lære, hvordan du kan identificere og analysere sociolo-
giske problemstillinger inden for en pædagogisk kontekst, hvad enten der er tale om 
dag- og døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, organisationer eller andre sam-
menhænge.” De studerende opfordrede til, at man er mere specifik ift. hvilke andre om-
råder uddannelsen kan spille ind i. 
 
Beslutning: 
1. Uddannelsesnævnet besluttede, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at justere 
i beskrivelsen af uddannelsen. 
 
3.3 Forhåndsgodkendelse af Summer University 2022 (14.15-14.20) 

https://kandidat.au.dk/paedagogisksociologi/


 
 

  
  

Side 7/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Studienævnet har på deres møde den 28. september drøftet og godkendt uddannelsernes 
påtænkte udbud i forbindelse med Summer University 2022. 
 
I den forbindelse bedes alle uddannelsesnævn beslutte om de påtænkte Summer Univer-
sity fag kan forhåndsgodkendes til valgfag på egen kandidatuddannelse.  
 
Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet forhåndsgodkender de påtænkte Summer University udbud 2022 
til valgfag på KA Pædagogisk sociologi. 
 
Bilag:  

- 03.3.1 Oversigt og fagbeskrivelser, AUSU2022 udbud DPU 
- 03.3.2 AUSU2022 DPU forhåndsmeritering 

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede kort punktet og var enige om at forhåndsgodkende det på-
tænkte Summer University udbud 2021 fra pædagogisk filosofi til egen kandidatuddan-
nelse. De fire andre fag var alle fra pædagogisk sociologi og behøver derfor ikke for-
håndsgodkendelse. 
 
Beslutning: 
1. Uddannelsesnævnet forhåndsgodkendte det påtænkte Summer University udbud 2021 
fra pædagogisk filosofi til egen kandidatuddannelse. Annike Martínez sender beslutnin-
gen videre til behandling i SN. 
 
4. Diskussionspunkter (14.25-14.50) 
4.1 Opfølgning på handleplan: Rekruttering (14.25-14.40)  
På baggrund af uddannelsens handleplan besluttede UN at drøfte, hvordan rekrutterin-
gen til uddannelsen kan bredes ud, set i lyset af de vigende ansøgertal. For nuværende er 
der kun Åbent Hus. UN drøfter hvilke muligheder der er for yderligere rekruttering. 
 

Antal ansøgninger – uanset prioritet  Antal ansøgninger – 1. prioritet 
  2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 
Emdrup 173 197 189 157 95 107 102 94 
Aarhus 157 150 147 113 87 81 76 52 
Samlet 330 347 336 270 182 188 178 146 

 
I 2021 er 171 studerende tilbudt optag pr. 18. juni 2021. Pr. 13. august 2021 er 143 stude-
rende optaget på pæd. soc. 77 i Emdrup og 66 i Aarhus. 
  

Antal optagne pr. 1. oktober 
 2018 2019 2020 2021 
Emdrup 90 82 76 69* 
Aarhus 66 64 60 60* 
Samlet 156 146 136 129* 

*2021-tallene er foreløbige. 
Kilde: Power BI, emnerapport 014 
 

https://app.powerbi.com/groups/me/apps/29422829-5501-4fbb-b359-c7715b9d7298/reports/e382fdc7-40dc-486d-81ed-c7371d6bd259/ReportSection18dcc5bd01480d025399
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Referat:  
På baggrund af uddannelsens årlige handleplan havde UN besluttet at drøfte, hvordan 
rekrutteringen til uddannelsen kan bredes ud, set i lyset af de vigende ansøgertal. For 
nuværende er der kun Åbent Hus. Uddannelsesnævnet havde følgende bemærkninger: 

- Afdelingen afventer studieleders svar ift. om vi kan sende undervisere og/eller stude-
rende ud på professionshøjskolerne. Afdelingen ønsker herefter at lave en rekrutte-
ringsplan for eventuelle besøg på professionshøjskolerne og tydeliggøre, hvordan ud-
dannelsen adskiller sig fra andre uddannelser. 

- Alumnenetværket er indstillet på at medvirke og stiller gerne op til forskellige arran-
gementer.  

 
4.2 Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU (14.40-14.45) 
Arbejdet med uddannelsesudvikling og -kvalitet på AU har over de senere år antaget sta-
digt stigende modenhed, hvad angår systematik og opnåelse af fælles standarder på 
tværs af organisationen. På baggrund af denne udvikling er det nærliggende at reformu-
lere AU’s kvalitetspolitik på uddannelsesområdet mhp. at skabe et dokument, der både 
kan være retningssættende for den fremadrettede kvalitetsudvikling, og som samtidig er 
bragt i overensstemmelse med de nye krav i akkrediteringsvejledningen. Uddannelses-
udvalget ønsker på denne baggrund en kvalificering af vedlagte udkast til en ny kvalitets-
politik, der er kendetegnet ved et øget fokus på politikkens værdisættende og retningsan-
givende funktion, ligesom politikkens struktur og udformning er blevet forenklet.  
 
Som led i processen ønsker Uddannelsesudvalget at indhente eventuelle kommentarer, 
opmærksomhedspunkter m.v. fra de for kvalitetsprocesserne relevante aktører forud for 
den endelige godkendelse af politikken i Universitetsledelsen i december måned. 
 
Uddannelsesnævnet bedes drøfte og evt. kommentere udkast til kvalitetspolitik for ud-
dannelse på AU. 
 
Bilag: 

- 04.2.1 Historik og Tanker bag den ny kvalitetspolitik 
- 04.2.2 Udkast til ny kvalitetspolitik på AU 
- 04.2.3: Nuværende kvalitetspolitik for uddannelse på AU – link Kvalitetsarbejde på 

Aarhus Universitet (e-pages.dk) 
- 04.2.4 Procesplan for kommentering og godkendelse af kvalitetspolitikken 

 
Næste skridt: 
UN-forpersonen sender senest den 28. oktober 2021 evt. kommentarer fra nævnet til Ju-
lie Zederkof på mail: j.zederkof@au.dk  
 
Referat:  
Uddannelsesnævnet drøftede ikke punktet. Har man kommentarer til den nye kvalitets-
politik, kan de sendes til Dirk Michel-Schertges dimi@edu.au.dk senest den 15. oktober 
2021, hvorefter Dirk sender det til studienævnet senest den 18. oktober 2021. 
 
4.3 Valg på AU (14.45-14.50) 

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
mailto:j.zederkof@au.dk
mailto:dimi@edu.au.dk
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Listeansvarlig (Maggie) orienterer om status på valget. Det er kun studerende der er på 
valg. Læs mere om valget her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/skemaer-lister-
og-valgcirkulaere/.  
Tidsperiode for valget: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/tidsplan-for-universi-
tetsvalget/  
 
Referat:  
Maggie oplyste, at der er fundet 4 interesserede studerende i Emdrup og 1 i Aarhus. Ni-
kolaj arbejder videre med at finde interesserede i Aarhus. 
 
5. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 12. november kl. 13-15 

• Undervisningsplaner F22 (beslutning) 
• Forslag til plan for rekruttering til uddannelsen (beslutning) 
• Mødeplan for F/E22 (beslutning) 
• Evalueringsspørgsmål til undervisningsevaluering (beslutning) 
• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse) 
• Opsamling på semestermøder (drøftelse) 
• Eksamensplan sommer 2022 (drøftelse) 
• Temadrøftelse fra handleplan 2021: Forventningsafstemning; sikring af gennem-

ført mundtlig evalueringer; status på studiegruppedannelse; relation til arbejds-
markedet. 

• Valg på AU (drøftelse) 
• …  

 
Forslag til punkter til UN-møde den 7. december kl. 13-15 

• Valg på AU (drøftelse) 
• Opsamling fra semestermøder 
• Temadrøftelse fra handleplan 2021: Lav svarprocent i undervisningsevaluerin-

gerne  
• … 

 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 

• Mulige opgaver efter studiestart til tutorerne (Maggie) 
• Opfølgning på UMV-handleplan (godkendt på UN-møde september 2021) 
• 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) 
• Rammer for studiegruppedannelse på pædagogisk sociologi (revision af rammer 

beskrevet på UN-møde juni 2021) 
 
 

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

6. Evt. (14.55-15.00) 
Ingen bemærkninger. 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/skemaer-lister-og-valgcirkulaere/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/tidsplan-for-universitetsvalget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/tidsplan-for-universitetsvalget/
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