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Mødedato: 12. november 2021 kl. 13.00-15.00 
Mødested: Emdrup: D120; Aarhus: 1483-556 (Inspiratorium). Virtuelt mødelokale 
1019 (https://vmeet.au.dk/webapp/) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss, Ida Gran Andersen, Jørn 
Bjerre 
 
Studerende: Nikolaj Gaardsdal Schiang, Frederik Andresen, Martin Harm Lode, 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Maria Solhøj Madsen (VEST), Dan 
Fog Enevoldsen (AAU), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent), Camilla Thygesen 
deltager under punkt 3.1. og 4.1.) 
 
Afbud:  Tine Fristrup, Andreas Hjertholm, Maggie Müller (næstforperson),   
 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://vmeet.au.dk/webapp/
https://vmeet.au.dk/webapp/
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 
Vær opmærksom på at drøftelsespunkt 4.1. Studienævnsbeslutninger vedrørende stu-
dieordninger, behandles umiddelbart efter beslutningspunkt 3.1. Tidsplan for studie-
ordningsrevisioner på DPU 2022-2024. Dette for at Camilla Thygesen fra SNUK kan 
deltage under begge punkter. 
 
Referat: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering (13.05-13.15) 
2.1 Fra afdelingsleder 
Afdelingsleder orienterede om  at der har været enkelte smittetilfælde blandt de stude-
rende i såvel Aarhus som i Emdrup. Der er taget hånd om det. 
 
2.2 Fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Dirk Michel-Schertges og David Reimer har i regi af Circle U samarbejdet været på besøg 
på Humbolt Universitetet, hvor man har drøftet fremtidige samarbejdsmuligheder. Læs 
mere om Circle U her. 
 
2.2.1 Fra studienævnet 
På mødet den 27. oktober 2021, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Drøftelse af studieordningsprocesser til 2023 og 2024 
• Studienævnets beslutninger på studieordningsområdet 
• Etablering af arbejdsgruppe vedr. valgfag på KA 
• Forhåndsgodkendelse af Summer University udbud 2022 
• Behandling af sager uden dokumentation 
• SN evalueringsspørgsmål til F22 
• Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU - DPU´s SN´s høringsvar er ved-

hæftet referatet 
• Undervisningsmiljøvurdering 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
2.3 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
2.4 Fra Studievejledningen 
Maria Solhøj Madsen orienterede nævnet om: 
Forsinkelsessamtaler 
VEST inviterer i denne måned til forsinkelsessamtaler for studerende, der er mere end 
30 ECTS point forsinkede. På Pædagogisk Sociologi inviterer vi 36 studerende, hvilket er 
et fald på 4-6 studerende fra tidligere efterårsperioder. 
 
Maria Solhøj har været i dialog med Naya ift. de indsatser hun og Nour laver på socio-
logi. VEST håber, at fortsætte kontakten og vidensdeling med dem. 
 
2.5 Fra administrationen 
2.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/internationale-alliancer/circle-u
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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November nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  
• Studiediagrammer for nye tilvalgs- og kandidatstudieordninger til 2022 er online på 

studieguiden 
• Summer University 2022 – overblik over samlet udbud samt historik 
• Inspiration til uddannelsers arbejde med Læringsbarometer 
• Arrangement: Er du nysgerrig på Arts kandidaters værdiskabelse i Små og Mellem-

store Virksomheder? 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
 
Bilag: 

- 02.5.1 November 2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA_ENG 
 

3. Beslutningspunkter (13.15-14.25) 
3.1 Tidsplan for studieordningsrevisioner på DPU 2022-2024 (13.15-13.30) 
På Studienævnsmødet den 27. oktober 2021, blev Studienævnet for DPU præsenteret for 
rammerne for processen for revision af studieordninger på Arts, af Julie Zederkof (rådgi-
ver fakultetssekretariatet) og Camilla Thygesen og Maja Thuborg (SNUK) (slides vedlagt 
som bilag til UNs orientering). SN blev præsenteret for et udkast til tidsplan for proces-
sen, der er udarbejdet af SNUK på baggrund af de ønsker til studieordningsrevisioner, 
der er kommet fra UN og UN bedes drøfte, om nævnet kan tilslutte sig tidsplanen. I den 
forbindelse bedes nævnet kort drøfte det forventede omfang af studieordningsrevisio-
nen, og om tidsplanen passer for UN og afdelingen – fx ift. ressourcer hos undervisere 
og afdelingsleder til at gå ind i revisionsarbejdet.  
 
Gæst: Camilla Thygesen, SNUK 
 
Bilag: 

- 3.1.1 Udkast tidsplan studieordninger DPU 2022-2024 
- 3.1.2 Studieordninger ARTS 2021 - Rammer og retningslinjer 
- 3.1.3 Studieordninger ARTS 2021 - Roller og proces 

 
Forslag til beslutning 
UN beslutter sammen med afdelingsleder, om det ønskes at lave ny studieordning til 
ikrafttrædelse i september 2023 (med revisionsarbejdet primært liggende i 2022) eller 
2024 (med revisionsarbejdet primært liggende i 2023). 
 
Næste skridt 
- UN-forperson og AL melder tilbage, hvornår uddannelsen ønsker at revidere studie-
ordning til Maja Thuborg på mast@au.dk 
- SNUK laver eventuelle justeringer i tidsplanen og kontakter UN-forperson og AL for de 
uddannelser, der skal lave studieordningsrevision til 2023 mhp. at aftale et tidspunkt for 
et opstartsmøde.  
 
Referat: 
Camilla Mark Thygesen, SNUK deltog under punktet og fremhævede at en vigtig pointe i 
studieordningsrevisionen er, at det primært er en faglig proces, der starter i fagmiljøerne 
længe inden den officielle proces i gangsættes. SNUK understøtter processen og hjælper 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
mailto:mast@au.dk
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fagmiljøerne med at overholde regler og retningslinjer. SNUK skal inddrages senest i 
april året før en studieordning skal træde i kraft. 
 
Alle uddannelser på DPU skal igennem en studieordningsproces inden for de næste 2 år. 
Minimumsmodellen for ændringer er at studieordningerne skal leve op til de nye krav, 
der er til studieordninger. Krav der er baseret på regler og retningslinjer, men også på 
opbyggede erfaringer igennem de sidste par års løbende arbejde med at udvikle nye stu-
dieordninger på Arts. Studieordningerne skal være langtidsholdbare og må f.eks. ikke 
være sårbare over for bemanding, der er set eksempler på, at enkelte moduler kun kan 
varetages af en enkelt underviser. Uddannelseseftersynet fra 2016 gælder stadig, dog vil 
der være mulighed for forhandling, så længe at det ikke påvirker det grundlag uddannel-
seseftersynet er bygget på. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede herefter fordele og ulemper ved en kort/lang proces og var 
enige om at det først er muligt at tage en beslutning efter medarbejderseminaret den 3. 
december 2021. Camilla Thygesen gjorde opmærksom på, at hun eller en anden fra 
SNUK gerne deltager i dele af seminaret og/eller på medarbejdermøder i afdelingen, 
hvis der er behov. 
 
Beslutning: 
1. Beslutningen om ikrafttrædelse af en ny studieordning på pædagogisk sociologi tages i 
forbindelse med det planlagte medarbejderseminar den 3. december. Afdelingsleder og 
UN-forperson melder beslutningen tilbage til Maja Thuborg, SNUK på mast@au.dk 
 
3.2 Beslutning om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2022 (13.40-14.10) 
Uddannelsesnævnet drøfter og beslutter hvilke spørgsmål nævnet ønsker skal indgå på 
alle moduler under uddannelsesnævnet ud over de obligatoriske AU og studienævns-
spørgsmål.  
UN kan beslutte: 

1. Om uddannelsesnævnet ønsker/ikke ønsker fælles uddannelsesnævnsspørgsmål 
2. Om uddannelsesnævnet giver lov til/ikke giver lov til, at modulkoordinatorerne (un-

derviser) kan indsætte yderligere spørgsmål.  
3. Om uddannelsesnævnet giver lov til /ikke giver lov til at modulkoordinatorerne (un-

derviser) kan indsætte åbne svarkategorier. 
4. Om uddannelsesnævnet vil sætte et maksimum på antallet af spørgsmål, der kan 

indgå i en modulevaluering, der er mindre end de 20, som evalueringssystemet sam-
let tillader (2 AU spm +6 SNs spm= 8 i alt, hvilket giver mulighed for op til 12 UN 
og/eller underviser spørgsmål).  
 

Baggrund 
Studienævnet har på mødet d. 28. september 2021 bedt datagruppen (SN undervalg) om 
forslag til eventuelt nye studienævnsspørgsmål i modulevalueringerne, da der har været 
en generel kritik af de fire spørgsmål, der har indgået obligatorisk de seneste fem seme-
stre (se bilag 3.2.1 sidst i dokumentet). På studienævnsmødet d. 27. oktober har studie-
nævnet besluttet, at holde fast i et af de nuværende spørgsmål og tilføje tre nye, der skal 
indgå i forårets modulevalueringer. Studienævnet forventer i foråret at tage endnu en 
drøftelse af faste studienævnsspørgsmål, der ligger i bedre forlængelse af de kvalitetsud-
viklingsindsatser studienævnet arbejder med. I denne omgang har studienævnet valgt at 
prioritere to spørgsmål om studiegrupper i forlængelse af studienævnets arbejde med at 
styrke fagmiljøernes understøttelse af studiegrupper.   

mailto:mast@au.dk
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Forslag til nye spørgsmål 
Følgende forslag gælder BA og KA evalueringerne, men ikke for MA, praktikmodulet og 
virksomhedsprojektmodulet, der har selvstændige evalueringsformater.  
 
De besluttede studienævnsspørgsmål ligger efter disse 2 obligatoriske AU spørgsmål:  

• Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som  
     - Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte 

• På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (un-
derstøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet 
god mening ift. det vi skulle lære.  
     - Enig|Delvist enig|Hverken/eller|Delvist uenig|Uenig 

 
Følgende spørgsmål er valgte af SN (i parentes nummer på spørgsmål i den nye ”Spørgs-
målsbank”):  

• Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere (spørgsmåls-
bank 141) 
Svarkategori: Enig | Delvist enig | Hverken eller | Delvist uenig | Uenig     
(Temadrøftelse: Hvad er et godt samspil?)  

• Modulets tilrettelæggelse har motiveret til aktiviteter i studiegrupper   
Svarkategori: Enig | Delvist enig | Hverken eller | Delvist uenig | Uenig     
(Temadrøftelse: Hvordan motiverer underviser(ne) bedst muligt til arbejde i studiegrupper i 
og i mellem undervisningen)  

• Min forståelse af emnerne blev styrket ved at diskutere og arbejde kursusmate-
rialet igennem med min studiegruppe  
Svarkategori: Enig | Delvist enig | Hverken eller | Delvist uenig | Uenig |jeg har ikke været i en 
studiegruppe 
(Temadrøftelse – oplever de studerende et fagligt udbytte ved at indgå i en studiegruppe?) 

• Hvor meget energi vurderer du selv, at du har lagt modulet? (eksisterende 
spørgsmål)  
Svarkategori: meget, middel, lidt  
(Temadrøftelse: Hvad har betydning for, hvor meget energi de studerende ligger i et   
modul. Positiv og negativ energi?  

 
Uddannelsesnævnsspørgsmål 
Uddannelsesnævnet kan her fra frit vælge øvrige spørgsmål:  

• Genbruge tidligere spørgsmål (se nedenfor) 
• Vælge blandt de kvalitetssikrede spørgsmål i den nye spørgsmålsbank der ligger ind-

lejret i Blue (anbefales da de er nemme at sætte ind). Bilag 03.2.3 
• Selv formulere spørgsmål  

 
Uddannelsesnævnet skal være opmærksomme på, at de studerende f.eks. spørges til tidsfor-
brug og forhold omkring trivsel, fysisk og psykisk studiemiljø i de store ministerielle under-
søgelser som f.eks. Uddannelseszoom og studiemiljøvurderingen.   
 
Videre proces 
Uddannelsesnævnet skal senest d. 25. november indlevere de udvalgte spørgsmål til ud-
dannelseskonsulent Louisewj@edu.au.dk.   

 
Historik fra UN-møde pæd. soc. februar 2021 
I februar 2021 tog uddannelsesnævnet stilling til tre nedenstående spørgsmål og beslut-
tede følgende: 
 
1) Spørgsmål på uddannelsesnævnsniveau i forårets og efterårets undervisningsevalue-

ringer 

mailto:Louisewj@edu.au.dk
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Spørgsmålene fra 2020 fastholdes for at sikre kontinuitet, men der tilføjes et yderligere 
spørgsmål omkring fysiske forhold (002). Spørgsmålene i 2021 ser således sådan ud: 
 

AR-DPU-
SN- 002 

I hvilken grad er du tilfreds med de fysiske rammer for 
uddannelsen? 

Alle semestre 

AR-DPU-
SN-068 

Modulet har bidraget til en god indføring i det pågæl-
dende fagområde 

1. semester. Omskrives til ”det pæ-
dagogiske sociologiske område” 

AR-DPU-
SN-069 

Det aktuelle modul synes at hænge godt sammen med 
mit øvrige studieforløb 

2.-3. semester 

AR-DPU-
SN-070 

Der har generelt været en tydelig rød tråd i modul-forlø-
bet 

Alle semestre 

AR-DPU-
SN-072 

Organiseringen af undervisningen var hensigtsmæssig 
(balancen mellem forelæsninger, tavle, digitale virke-
midler, holddiskussioner, gruppe- og studenterarbejde) 

Alle semestre 

AR-DPU-
SN-062 

Jeg har været sikker på, hvad der forventedes af mig 
fagligt på faget/modulet 

Alle semestre 

UN for-
muleret 
spørgs-
mål 

Spørgsmål om formidling i undervisningen: 
Det faglige indhold har været formidlet på en hensigts-
mæssig måde. 

Alle semestre 

 
2) Om det skal være muligt for modulkoordinator at tilføje yderligere spørgsmål 
Uddannelsesnævnet besluttede, at det er op til den enkelte modulkoordinator om man 
ønsker at tilføje yderligere spørgsmål for at få et særligt fokus afdækket. Antallet af egne 
spørgsmål må dog ikke overstige 2 af hensyn til evalueringens samlede omfang. 
 
3) Om der er moduler, der skal evalueres på anden vis pga. en særlig tilrettelæggelses-

form eller meget få studerende.  
Uddannelsesnævnet besluttede at evalueringen af virksomhedsprojektet på 3. semester 
kunne udvikles og måske ensrettes på tværs af de uddannelser, der har virksomhedspro-
jekt på DPU. Man kunne med fordel lade sig inspirere af, hvordan projektorienteret for-
løb evalueres på de to andre institutter på Arts (IKK og IKS). Dirk Michel-Schertges og 
Maggie Müller tager ønsket med videre til behandling i studienævnet. 
 
Bilag: 

- 03.2.1 UN indstilling om nye evalueringsspørgsmål 
- 03.2.2 Senest anvendte UN spørgsmål 
- 03.2.3 Spørgsmålsbank  

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede de fire spørgsmål, herunder også formålet med undervis-
ningsevalueringen og hvad ønsker vi at bruge evalueringsspørgsmålene til. Beslutnin-
gerne fremgår herunder. 
 
 
 
 
 



 
 

  
  

Side 7/10 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Beslutning: 
1. Om uddannelsesnævnet ønsker/ikke ønsker fælles uddannelsesnævnsspørgsmål 

Beslutning: UN besluttede at man ikke ønsker fælles uddannelsesnævnsspørgsmål 
i F22.  

2. Om uddannelsesnævnet giver lov til/ikke giver lov til, at modulkoordinatorerne (un-
derviser) kan indsætte yderligere spørgsmål.  
Beslutning: UN besluttede, at de modulansvarlige skal have lov til at indsætte 
yderligere spørgsmål, hvis de ønsker det. 

3. Om uddannelsesnævnet giver lov til /ikke giver lov til at modulkoordinatorerne (un-
derviser) kan indsætte åbne svarkategorier. 
Beslutning: UN besluttede at give modulkoordinatorerne lov til at indsætte åbne 
svarkategorier, hvis de ønsker det.  

4. Om uddannelsesnævnet vil sætte et maksimum på antallet af spørgsmål, der kan 
indgå i en modulevaluering, der er mindre end de 20, som evalueringssystemet sam-
let tillader (2 AU spm +6 SNs spm= 8 i alt, hvilket giver mulighed for op til 12 UN 
og/eller underviser spørgsmål).  
Beslutning: UN besluttede ikke at sætte et maksimum på antallet af spørgsmål. 

5. Annike Martínez melder beslutningen om ingen UN-spørgsmål ind til uddannelses-
konsulent Louisewj@edu.au.dk. 

6. UN besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til frem-
tidige undervisningsevalueringsspørgsmål fastsat af UN. Oplægget præsenteres for 
UN i foråret med henblik på at få de nye spørgsmål med i undervisningsevaluerin-
gen fra E22. Arbejdsgruppen består af Dirk, Ida, Felix, Martin, Frederik og Nicolai. 
Dirk indkalder til møde.    

 

3.3 UN-møder 2022 (14.20-14.25) 
Studienævnet har på deres møde den 28. september fastlagt mødeplan for 2022. Ud-
dannelsesnævnet fastlægger mødeplan i forhold hertil.  
Møderne er placeret mandage over middag 13-15 (november-mødet dog 9-11), så de ikke 
kollidere med planlagt undervisning. Samtidig er der så vidt muligt taget hensyn til an-
befalingen om at UN-møder placeres mindst 10 dage førend et studienævnsmøde af hen-
syn til evt. tilbagemelding til studienævnet.  
 
Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkender det fremsendte forslag til mødeplan. 
 
Bilag: 
- 03.3 Forslag til mødeplan 2022, Pæd. soc. 
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet godkendte følgende mødedatoer: 

• 17.1: UN Pæd. soc. 13-15 
• 14.2: UN Pæd. soc. 13-15 
• 14.3: UN Pæd. soc. 13-15 
• 4.4: UN Pæd. soc. 13-15 
• 9.5: UN Pæd. soc. 13-15 
• 9.6: UN Pæd. soc. 13-15 – flyttes til den 7. juni kl. 13-15, da der ellers er sammenfald 

med UIP eksamen i Aarhus 
• 15.8: UN Pæd. soc. 13-15 
• 12.9: UN Pæd. soc. 13-15 
• 10.10: UN Pæd. soc. 13-15 
• 14.11: UN Pæd. soc. 9-11 

mailto:Louisewj@edu.au.dk
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• 5.12: UN Pæd. soc. 13-15 
 
Beslutning: 
1. Uddannelsesnævnet godkendte ovenstående mødedatoer.  
2. Annike Martínez booker fysiske lokaler i Emdrup og Aarhus samt vmeet-lokale og 
sender outlook-indkaldelse til alle mødedeltagerne. 
3. Når de nye studerende træder til i januar, aftales set-up omkring formøder med de 
studerende. 
 
4. Diskussionspunkter (14.25-14.50) 
4.1 Studienævnsbeslutninger vedrørende studieordninger (13.30-13.40) 
UN drøfter studienævnets tidligere beslutninger vedrørende studieordningsarbejdet 
med henblik på at SN-repræsentanterne er bedre klædt på til at træffe beslutning herom 
i studienævnet. 
 
Bilag: 

- 4.4.1 SN og studielederbeslutninger studieordninger DPU 2021 
 
Referat: 
UN drøftede studienævnets tidligere beslutninger vedrørende studieordningsarbejdet på 
DPU og var enige om, at de forskellige vurderinger fra SNUK og Studieleder giver me-
ning. Der var ingen yderligere kommentarer eller forslag til ændringer.  
 
4.2 Kommende valgfagsudbud E22 (14.25-14.40) 
Uddannelsesnævnet drøfter rammer for og forslag til det kommende valgfagsudbud i ef-
teråret 2022.  
Valgfagene godkendes på Studienævnsmøde i februar, så forslag til valgfag bør drøftes 
på uddannelsesnævnsmøder i december og/eller januar. 
 
Følgende valgfag blev i E21 udbudt og oprettet under pædagogisk sociologi: 

• Socialpædagogik 
• Uddannelsesledelse 
• Virksomhedsprojekt (obligatorisk valgfag, oprettes altid) 

 
Følgende valgfag blev i E21 udbudt, men IKKE oprettet under pædagogisk sociologi: 

• Oplevelsesanalyse og vidensudvikling  
• Pierre Bourdieu – teoretisk tænkning og videnskabelig praksis 
• Social ulighed i uddannelse 
• Videregående kvantitative metoder 

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede rammer for og forslag til det kommende valgfagsudbud i 
efteråret 2022. Pædagogisk sociologi har tradition for at udbyde alle indmeldte valgfag 
med den konsekvens, at flere valgfag ender med ikke at blive oprettet, da der ikke er nok 
tilmeldte. I behandlingen kom uddannelsesnævnet blandt andet omkring: 

• Fordele og ulemper ved at sætte bindinger for det samlede antal udbudte valgfag 

https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109001/Socialpaedagogik
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109009/Uddannelsesledelse
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109016/Virksomhedsprojekt-paedagogisk-sociologi
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109040/Oplevelsesanalyse-og-Vidensudvikling
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109057/Pierre-Bourdieu-teoretisk-taenkning-og-videnskabelig-praksis
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109003/Social-ulighed-i-uddannelse
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/109039/Videregaaende-kvantitative-metoder
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• Fordele og ulemper ved at lave rammer for, hvilke typer valgfag, der udbydes f.eks. 
sikre en balance mellem metode- og teoretiske fag mht. at understøtte en vis varia-
tion i udbuddet. 

Uddannelsesnævnet var enige om, at man ønsker et begrænset antal valgfag, der dækker 
bredt inden for f.eks. metode og teori. Afdelingsleder melder uddannelsesnævnets hold-
ning ud til underviserne i forbindelse med indkaldelse af valgfagsudbuddet for E22 og 
gør samtidig underviserne opmærksomme på, at uddannelsesnævnet i samarbejde med 
afdelingsleder beslutter det samlede udbud for E22. 
Afdelingsleder gjorde opmærksom på, at man kan overveje at inkludere de efterspurgte 
(”obligatoriske”) valgfag i APST og dermed give plads til valgfag, der kan roteres hver an-
den år. 
 
4.3 Valg på AU (14.40-14.45) 
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: 
Resultater for fredsvalg og bortfaldne valg kan ses her: https://medarbej-
dere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valgresultat  
Maggie Müller har gjort et stort arbejde ift. at få indsendt listen i tide. Annike Martínez 
inviterer de nye studerende med til møderne i 2022 
 
4.4 Eksamensplan sommer 2022 (14.45-14.50) 
UN drøfter mulige datoer for afholdelse af eksamen i S&H og UIP.  
 
Bilag 

- 04.4. Udkast eksamensplan S22 pæd soc 
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede eksamensdatoerne. Dan Fog Enevoldsen gjorde opmærk-
som på, at trækningen af spørgsmål til UIP ikke må foregå over weekenden, da de stude-
rende ikke kan få teknisk hjælp, hvis de oplever problemer. Spørgsmålene udleveres der-
for mandag til onsdag og eksamen foregår onsdag-torsdag-fredag. Dan arbejder på, at 
eksamen placeres i samme uge for at undgå for meget transport frem og tilbage mellem 
Aarhus og Emdrup for underviserne.  
Uddannelsesnævnet havde ingen bemærkninger til eksamensplanen. 
 
5. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 

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

• Undervisningsplaner F22 (beslutning) 
• Opsamling på semestermøder (drøftelse) 
• Status på valgfag E22 (drøftelse) 
• … 

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/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valgresultat
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valgresultat
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Forslag til punkter til UN-møde januar 2022 

• Velkommen og farvel til studenterrepræsentanter  
• Valgfag E22 (drøftelse) 
• Konstituering af UN (konstituering) 
• Endelig godkendelse af mødeplan 2022 (beslutning) 
• … 

 
 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 

• Oplæg til fremtidige UN undervisningsevalueringsspørgsmål (oplæg fra arbejds-
gruppe nedsat 12. november 2021) 

• Forslag til plan for rekruttering til uddannelsen (beslutning – afventer rektors 
udmelding omkring udflytning) 

• Mulige opgaver efter studiestart til tutorerne (Maggie) 
• Opfølgning på årlig status handleplan: Forventningsafstemning; Sikring af gen-

nemført mundtlig evalueringer; Lav svarprocent i undervisningsevalueringerne; 
Status på studiegruppedannelse; Relation til arbejdsmarkedet (behandlet på 
UN-møde september 2021)  

• 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. 
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