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

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

3. Orientering (10:10-10:25) 
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 (10:25-11:05) 
4.1 Årlig status 2021 (10:25-11:05) 

5. Diskussionspunkter (11:05-11:45) 
5.1 Eksamensplaner vinter 2021/2022 (11:05-11:15) 
5.2 Opfølgning på semestermøder på 2. semester (11:15-11:25) 
5.3 Drøftelse af intern organisering på Arts (11:25-11:35) 
5.4 Status på V&M (11:35-11:40) 
5.5 Status på trivsel (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: 14. april 2021 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63107636658    
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss, Jørn Bjerre, Ida Gran Ander-
sen, Jacob Christensen, Tine Fristrup. 
 
Studerende:  Maggie Müller (næstforperson), Mathilde Hansen Nikolaj Gaardsdal Schiang, 
Martin Harm Lode, Frederik Andresen, 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria 
Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent). 
 
 
Fraværende: Andreas Hjertholm, Nanna Emilia Wagner. 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63107636658
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REFERAT 
1. Valg af ordstyrer (10:00-10:05)  
Dirk Michel-Schertges blev valgt til ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden (10:05-10:10) 
Punkt 5.2. Semestermøder og punkt 5.5. Status på trivsel drøftes i forlængelse af hinan-
den.  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering (10:10-10:25) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Uddannelsesnævnet for Pædagogisk sociologi indstillede i november 2020 et ønske om 
ændringer til prøvebeskrivelsen på APST og S&H i studieordningen for pædagogisk soci-
ologi (2017). Ændringen blev efterfølgende godkendt i studienævnet og dekanatet.  
Til orientering er ændringen for APST, der er et efterårsfag, nu synlig i kursuskataloget. 
Ændringen træder i kraft i studieordningen 01.09.2021 og er altså først synlig i studie-
ordningen til efteråret. 
Link til kursuskataloget: https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/101817/Aktuelle-
paedagogisk-sociologiske-temaer  
 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.2.1 Sidste nyt i fht. COVID-19 
Niels Rosendal Jensen orienterede om at holdene på pæd. soc. desværre er for store til at 
kunne blive omfattet af genåbningsplanen.  
Der arbejdes fortsat på at gøre det muligt at igangsætte forskellige social faglige aktivite-
ter og give de studerende adgang til biblioteker og læsesale. 
Niels Rosendal Jensen opfordrede til at såvel studerende som undervisere holder øje 
med de forskellige AU coronasider, der løbende opdateres: 
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/ 
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/ 
 
3.2.2 Status på igangværende udviklingsproces i afdelingen 
Niels Rosendal Jensen orienterede om den igangværende udviklingsproces i afdelingen. 
Der er nedsat mindre grupper, der i perioden april-oktober drøfter udvalgte emner med 
henblik på at lære hinanden bedre at kende og blive klogere på hinandens forskellige 
forskningsområder og metoder. Processen er præget af stor diskussionslyst.  
 
3.3 Fra studienævnet 
3.3.1 Uddannelsernes forhåndsgodkendelser af valgfag E2021 
SN godkendte uddannelsernes forhåndsgodkendelser i år. Nævnet godkendte ikke en 
principbeslutning om at alle valgfag på forhånd er godkendt, da der kan være valgfag, 
der ikke kan godkendes på alle uddannelser. 
 
3.3.2 Evaluering af åbent hus 
Studievejleder Emily Rachel Kandelker Jakobsen fremlagde evalueringen af Åbent hus. 

- VEST håber, at arrangementet til næste år kan være en kombination af online og fy-
sisk deltagelse 

https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/101817/Aktuelle-paedagogisk-sociologiske-temaer
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/101817/Aktuelle-paedagogisk-sociologiske-temaer
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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- Koordineringsopgaven ligger hos VEST, men indholdsdelen ligger i høj grad hos fag-
miljøerne 

- Peer-to-peer perspektiv på arrangementet, som gerne vil videreføres 
- Deltagelse af studerende for at vise diversiteten i studenterpopulationen 
- Hvis tutorerne skal inddrages, så skal der lægges timer til deres funktion 

 
3.3.3 Behandling af nødstudieordninger for sommereksamen 2021 
Afdelingsledere og UN-forpersonskaber blev i februar bedt om, at udarbejde en plan for, 
hvordan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på cam-
pus i sommeren 2021. Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangs-
punkt omlægger til zoom, hvis vi får behov for en plan B.  
Studienævnet godkendte oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger til 
sommereksamen 2021. 
 
3.3.4 Høring af liste over aftagere til DPUs aftagerpanel 
Der skal sammensættes og udpeges nyt aftagerpanel for DPU for perioden 2021-2024. 
Afdelingslederne har indstillet nye kandidater. Studienævnet var blevet bedt om at:  

- vurdere om sammensætningen af aftagerpanelet for perioden 2021 – 2024 efterlever 
kriterierne for aftagerpaneler på Arts  

- vurdere om sammensætningen af aftagerpanelet dækker de brancher, som DPU di-
mittender får job i, sådan som det fremgår af seneste data om DPU’ernes arbejds-
marked.   

Studienævnet drøftede listen og havde en række kommentarer som Studieleder tager 
med videre til institutleder, hvorefter listen godkendes af dekanen. 
 
3.3.5 Nedsættelse af udvalg under studienævnet, der skal kvalificere studienævnets 

arbejde med data 
I de seneste år er mængden af tilgængelig data om de studerendes ve og vel nærmest ek-
sploderet og samtidig demokratiseret (gjort tilgængelig for flere).  
Det giver på den ene side uanede muligheder for at dykke ned i en masse data og på den 
anden side bliver datamængden så overvældende, at det bliver vanskeligt at vurdere, 
hvad der er det vigtigste at se på. 
Studienævnet har både obligatoriske opgaver relateret til data, så som at drøfte evalue-
ringsdata, studiemiljøvurdering og dimittendundersøgelse, men kan også anvende data 
til at belyse specifikke udfordringer samt at opstille forandringsteori i relation til kon-
krete indsatser. Men det forudsætter, at studienævnet har en overordnet indsigt i den til-
gængelige data: 
1) Årlig status – AUs formelle kvalitetssikringssystem.  
2) Power BI – AUs ledelsesinformationsdatabase  
3) Ministeriets data 
4) En lang række evalueringer der gennemføres på uddannelserne  
Studienævnet besluttede at nedsætte et dataudvalg. Medlemmerne i dataudvalget er SN-
forperson, studieleder, VIP Jeanette Magne, studerende Denise Ravn Larsen, uddannel-
seskonsulent som sekretariat og AAU’er. Hvis nogen efterfølgende gerne vil være med i 
gruppen, så må de gerne melde det ind til uddannelseskonsulenten.  
 
3.3.6 Status ift. ny studieleder 
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Studienævnet indstillede Anna Karlskov Skyggebjerg som studieleder ved DPU. Deka-
nen har godkendt indstillingen. Anna Karlskov Skyggebjerg er p.t. afdelingsleder for fag-
didaktik og har tidligere siddet i både SN og UN, så hun har såvel ledelseserfaring som 
erfaring med nævnsarbejdet.  
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Ingen bemærkninger. 
 
3.6 Fra administrationen 
3.6.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
April nyhedsbrevet fra Arts Studier udkommer den 14. april og sendes derfor først ud 
med referatet. Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
 
April udgaven indeholder information om: 

• Nye studieordninger er online på studieportalen og træder i kraft 1. september 
• Ændringer til efterårsfag kan ses i kursuskataloget pr. 1. april 
• Valgfag for efteråret 2021 kan nu ses i kursuskataloget 
• Årlig status og uddannelsesevalueringer 2021 
• Halvårlig uddannelsesdata for 2. halvår 2020 findes nu i Power BI 
• Netværk for studenterforeninger på Arts skal være med til at fremtidssikre studie-

miljøet 
• Feedback på online Arts Karriereuge 
• Arts Karriere og Akademiker i Erhvervslivet sætter fokus på humaniora i den grønne 

omstilling 
 
4. Beslutningspunkter (10:25-11:05) 
4.1 Årlig status 2021 (10:25-11:05) 
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.  
 
Når UN genbesøger handleplanen fra sidste kvalitetsår, opfordrer prodekanen for ud-
dannelse UN til at tage udgangspunkt i, hvad der er muligt at opnå i en tid, hvor der fort-
sat er stort pres på både undervisere og studerende pga. Corona-situationen. UN opfor-
dres ligeledes til at gøre handleplanen så konkret som muligt, og tage stilling til inden 
for hvilken realistisk tidshorisont de ønskede handlinger kan implementeres og gennem 
føres.  
 
Årlig status gennemføres på uddannelsesnævnsmøderne i april og maj. Uddannelses-
nævnet giver input til handleplanen i april. Afdelingsleder fremlægger forslag til handle-
plan i maj og UN godkender handleplanen på samme møde eller senest på juni mødet.  
Den af UN indstillede handleplan behandles i SN i juni.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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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Uddannelsesnævnets opgaver: 

1. Ud fra oplæg fra afdelingsleder at gøre status på uddannelsens handleplan fra 
sidste år   

De handlinger, der er afsluttede, føres ind i feltet ”Status på afsluttede handlinger fra det 
seneste kvalitetsår” i handleplansskabelonen (bilag 04.1.2). Uddannelsesnævnet drøfter 
på den baggrund, om der er afledte handlinger, der skal videreføres i handleplanen for 
2021.  
 

2. Ud fra oplæg fra afdelingsleder at give input til handleplan for pædagogisk socio-
logi 

Handleplanen for 2021 er en forlængelse af de tidligere års kvalitetsarbejde, så de erfa-
ringer, der løbende gøres på den enkelte uddannelse, bringes med ind i det nye kvali-
tetsår.  
 
Forslag til beslutning 
Uddannelsesnævnet beslutter, hvilke handlinger, der skal prioriteres i handleplanen for 
2021 på baggrund af sidste års handleplan og uddannelsens aktuelle status. Handlepla-
nen godkendes på maj/juni mødet og indstilles herefter til behandling i studienævnet. 
 
Bilag: 

- 04.1.1 Indikatorkort og baggrundsdata 2021 pædagogisk sociologi samlet og campus-
opdelt 

- 04.1.2 Godkendt handleplan pædagogisk sociologi 2020 
- 04.1.3 Uddannelseskvalitetsprocesser på Arts  
- 04.1.4 Handleplansskabelon 2021  

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet gjorde status på sidste års handleplan med henblik på at fastslå, 
hvilke handlinger der kunne videreføres til handleplanen for 2021. Status skete med ud-
gangspunkt i oplæg fra afdelingsleder Niels Rosendal Jensen vedrørende handleplanen 
for 2020, datamaterialet og nævnets input. 
 
Delpolitik 1 Rekruttering og studiestart 
De oplistede handlinger har været svære at gennemgøre pga. Corona. 

 
Delpolitik 2 Struktur og forløb 
Man har gjort hvad man kunne under de specielle omstændigheder. Flere undervisere 
har deltaget i opkvalificeringsforløb i CUDIM regi. 
 
Delpolitik 3 Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø 
Gode ideer man gerne ville afprøve, men som desværre ikke rigtig har været mulige der-
udover er der begrænsninger ift. ressourcer. 
 
Delpolitik 4 Studiemiljø (Social trivsel – rød indikator i Aarhus (3,1), gul i Emdrup 
(3,3) i 2021) 
Der arbejdes fortsat på at igangsætte en mentorordning, det kræver dog at det kommer 
ind i medarbejdernes arbejdstidsaftale og her pågår pt. forhandlinger. 
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Der søges midler fra AU´s forskningsfond til at udvikle ”Det præstationsfrie rum” – et 
uformelt mødested for undervisere og studerende. Hvis midlerne kommer hjem er håbet 
at det kan videreudvikles og på sigt blive til en mentorordning. 
 
Delpolitik 5 Relation til arbejdsmarkedet (rød indikator i 2021) 
Ledighed er stadig udfordret i det nye datamateriale, handlingerne fra 2020 bør videre-
føres i 2021. Det tager tid for vores studerende at nå derhen arbejdsmæssigt, hvor de 
gerne vil.  
 
Niels Rosendal Jensen opsummerede, at mange af handlingerne har vist sig vanskelige 
at gennemføre i 2020 pga. Corona og gjorde opmærksom på, at Prodekanen for uddan-
nelse Niels Lehmann, derfor opfordrer UN til, når handleplanen for 2021 skal udarbej-
des, at tage udgangspunkt i, hvad der er muligt at opnå i en tid, hvor der fortsat er stort 
pres på både undervisere og studerende pga. Corona-situationen. UN opfordres ligeledes 
til at gøre handleplanen så konkret som muligt, og tage stilling til inden for hvilken reali-
stisk tidshorisont de ønskede handlinger kan implementeres og gennemføres. 
 
Herefter drøftede nævnet dette års datamateriale for pædagogisk sociologi 
 

 
 
Uddannelsen har som udfordring social trivsel og ledighed. 
Studieprogression og studieintensitet er samlet set forbedret, men der er forskelle mel-
lem Emdrup og Aarhus. Studieprogressionen i Aarhus er steget fra 25,4 til 26,8. I Em-
drup er den faldet fra 24,3 til 24,2 (gul) 
Studieintensiteten i Aarhus er steget fra 35,1 til 35,9 (gul). I Emdrup er den steget fra 
36,6 til 39,8 og går dermed nu i grøn.  
Studiemiljø i Aarhus er faldet fra 3,8 til 3,1 (rød). I Emdrup er den faldet fra 3,5 til 3,3 
(gul). 
Ledigheden er fortsat rød, 2019: 13,2; 2020: 13,0; 2021: 13,4. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede på den baggrund om handleplanen for 2021 skulle supple-
res med nye handlinger. 
Nævnet var enige om at uddannelsens udfordring med den social trivsel primært kan 
skyldes corona og de forskelle, der har været mellem de to campus. Aarhus har været 
hårdere ramt af nedlukningen end i Emdrup, hvor lokalesituationen har været anderle-
des. 
De studerende gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man, når corona er ovre, står 
med en hel årgang, der er uvidende omkring, hvilke sociale tiltag der er tilgængelige, da 
de ikke har oplevet en normal hverdag som studerende.  
De studerende opfordrede til, at man ved studiestart gør en målrettet indsats for at be-
vidstgøre de nye studerende om de forskellige muligheder, der er for at understøtte den 
sociale trivsel.  
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Niels Rosendal Jensen gjorde opmærksom på, at man arbejder på at inddrage speciale-
studerende så de kan fortælle om studiemiljø i forbindelse med studiestarten. 
I forbindelse med udfordringen omkring ledighed oplyste Niels Rosendal Jensen, at man 
i bestyrelsen for alumneforeningen har drøftet, hvordan alumner kan inddrages i studie-
starten. Alumnerne er positivt indstillede overfor at stille op. 
Underviserne påpegede vigtigheden i at afstemme de studerendes forventninger til ar-
bejdsmarkedet med de kompetencer de får på uddannelsen. 
Nævnet drøftede også at udfordringer med ledighed ofte er et vilkår og det tager tid for 
de studerende at finde arbejde. 
Vedhæftet referatet findes en oversigt over ledighedsprocenten på alle Arts´ kandidatud-
dannelser for dimittendårgangene 2015-2018. Her fremgår det at andre uddannelser er 
mere udfordrede på ledighed end pæd. soc. 
 
Beslutning: 
1. Niels Rosendal Jensen og Dirk Michel-Schertges udarbejder på baggrund af ovenstå-

ende drøftelser handleplanen for 2021. Handleplanen godkendes på næste Uddan-
nelsesmøde den 10. maj, hvorefter den indstilles til godkendelse i Studienævnet på 
deres møde den 23. juni. 

 
5. Diskussionspunkter (11:05-11:45) 
5.1 Eksamensplaner vinter 2021/2022 (11:05-11:15) 
Uddannelsesnævnet drøfter eksamensplaner for vinter 2021/2022. 
Nedenstående oversigt er udkast til eksamens datoer/periode for efterårets undervis-
ning. Da valgfag er tværgående, kan eksamensdatoerne på valgfagene som udgangs-
punkt ikke ændres. Disse er derfor blot til orientering. 

Prøvenavn Eksamens datoer Bedømmelses 
frist 

Tilmeldings- og 
afmeldingsfrist til 
omprøven 

Omprøve datoer Bedømmelses-
frist omprøven 

PST Udlevering: 10-12/1 
+17-19/1 
 
Mundtlig: 12-14/1 
+19/1-21/1 

21/1 24/1 Udlevering:  
Emdrup: 21/2 
Aarhus: 22/2 
 
Mundtlig:  
Emdrup: 23/2 
Aarhus: 24/2 

24/2 

V&M 3/1 27/1 30/1 14/2 3/3 
APST 10/1 27/1 30/1 14/2 3/3 
Valgfag 21/12 18/1 21/1 10/2 9/3 

 
Der er inden mødet et forslag om at afsætte en hel uge pr. sted til eksamen på PST. I ud-
kastet er der lagt op til at eksamen afholdes onsdag-fredag i uge 2 og i uge 3. Det var ikke 
nemt, at få eksamen på plads i vinters på kun 3 dage pr. sted, derfor foreslås det at perio-
den udvides til 5 dage pr. sted.  
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede eksamensplaner for vinter 2021/2022 og var enige om at 
man ikke ønsker at ændre på datoerne for PST, men man vil gerne forsøge at rykke om-
prøve datoen et par dage for V&M så de studerende har længere tid til at ændre opgaven. 
Dan Fog Enevoldsen sender ønsket til UVAEKA. 
 
5.2 Drøftelse af intern organisering på Arts (11:25-11:35) 
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Fakultetsledelsen har sendt en invitation om at drøfte notat om styrkelse af den interne 
organisering på Arts og give input tilbage senest 4. maj 2021.  
Forpersonen i studienævnet har lagt op til at UN’erne drøfter notatet på UN-møderne i 
april og sender resultatet af deres drøftelser videre til SN, så der fremsendes et samlet 
høringssvar fra DPU, da det vil stå stærkere. Det står dog alle frit for at sende høringsvar 
individuelt. UN’ernes kommentarer til notatet sendes til SN-sekretær senest 19. april.  
Uddannelsesnævnet drøfter på mødet styrkelsen af den interne organisering på Arts.  
 
Bilag  

- 05.3.1 Sagsfremstilling til brug for lokale drøftelser 
- 05.3.2 Notat – Styrkelse af den interne organisering på Arts 

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede styrkelsen af den interne organisering på Arts. Flere syns-
punkter blev drøftet, herunder ligeværdighed og muligheden for at booste Arts med et 
fjerde institut, styrkelsen af de sproglige fag og samarbejdet på tværs, men også om der 
er noget ressourcemæssigt vi overser. 
UN blev enige om at støtte ideen om styrkelsen af den interne organisering på Arts gen-
nem et fjerde institut. 
 
5.3 Status på V&M (11:35-11:40) 
Ida Gran Andersen fortalte på sidste UN-møde at underviserne på V&M er opmærk-
somme på forskellige problematikker omkring eksamensformen (portfolio), hvor der er 
meget forskelligartede opgaver og flere forskellige undervisere inde over. Der er kick-
startet en proces så det sikres, at det at gå til eksamen i V&M er det samme i Aarhus som 
i København. 
Uddannelsesnævnet får en status på processen. 
 
Referat: 
Baggrunden for punktet er at mange flere studerende i Emdrup end i Aarhus er dumpet 
eksamen i første forsøg. Der er umiddelbart ikke oplagte forklaringer på hvorfor. 
Modulet undervises af flere forskellige undervisere og består af mange hetrogene dele, 
der afkræver de studerende vidt forskellige kompetencer. Dette afspejles i meget forskel-
lige portfoliodele og sammenholdt med uklare bedømmelseskriterier udfordrer det mo-
dulet. Der er ikke enighed blandt underviserne om, hvordan eksamen bedømmes. Dertil 
kommer, at der ikke er ekstern censur, da det er bestået/ikke bestået. 
Undervisergruppen er ikke tilhængere af rigide rettevejledninger og taler i stedet om i 
højere grad at sikre en fælles forståelse ift. hvad er forventningen og meningen med de 
enkelte portfoliodele. Hvad har den enkelte underviser gjort sig af tanker. En fælles gen-
nemgang af eksamensopgaver på tværs af campi kan afhjælpe noget af problemet. Ud-
fordringerne drøftes på et kommende lærermøde. 
På sigt kan det overvejes at kigge på om der er strukturelle udfordringer ift. studieord-
ningen. 
 
5.4 Opfølgning på semestermøder på 2. semester (11:15-11:25) 
Uddannelsesnævnet drøfter opsamlingen på semestermøderne, og overvejer om denne 
giver inspiration til handling.  



 
 

  
  

Side 9/11 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
Bilag 

- 05.2 Opsamling til UN semestermøder pæd. soc. F21 
 
Referat: 
Efter ønske fra Uddannelsesnævnet flyttes dette punkt og drøftes umiddelbart før punkt 
5.5. Status på trivsel (oprindeligt punkt 5.2, nu punkt 5.4).  
 
Maria Solhøj Madsen gennemgik kort opsamlingen fra semestermøderne på 2. semester 
og fremhævede: 
 

 
 
Mødets temaer:  
Semestermødet havde fokus på læring og gode erfaringer fra den første tid – det betyder 
også, at der ikke har været stort fokus på deres generelle trivsel og udfordringer, hvilket ne-
denstående opsummering skal ses i lyset af.  
1) Dialog om studiehverdag, studiegrupper og online studie  
2) Kort information om valgfag, relevante tilbud og arrangementer  
 
Hovedpointer fra de studerendes drøftelser:  
- Studiehverdag: Flere studerende mener, at en god struktur på hverdagen er vigtig for at 
passe sit studie. Flere benytter sig af at dele teksterne op mellem sig.  
- Studiegrupper: Flere studerende udtrykker studiegruppesamarbejdet som afgørende for 
motivation og tilknytning til faget. Enkelte studerende italesætter udfordringer ved at få 
samarbejdet til at flyde i store grupper.  
- Udfordring ved online: savner det sociale, koncentration og motivation; ”det er som om, at 
man nemt kører lidt død i det med, at man er hjemme”. Oplever at færre byder ind ved on-
line undervisning, og at det er sværere at tage noter.  
-Gevinst ved online: øget fleksibilitet og mindre transport. Nogle studerende glæder sig over 
at kunne genhøre undervisning, hvis det er optaget. En fordel ved breakout rooms er, at man 
får talt med flere forskellige på holdet.  
 
Værd at notere sig:  
• Flere studerende får noget med – både fagligt og socialt – når de sættes i breakout rooms 
med forskellige studiekammerater.  
• Onlineformatet synes både at udfordre og bidrage til de studerendes studieliv.  
• Studiegrupperne bidrager positivt til de studerendes hverdag og læring.  
• Vi ved ikke, hvor mange studerende der er i studiegrupper – det var ikke et emne på mødet.  
 
De studerende gjorde opmærksom på at brugen af breakout rooms faciliterer at man 
kommer til at kende flere fra sit hold, da det ofte er tilfældigt hvem man kommer i 
gruppe med, modsat ved den fysiske undervisning, hvor man automatisk søger sin stu-
diegruppe. En negativ side er dog, at de studerende oplever at mange logger ud når de 
bliver sat i breakout rooms, så ofte ender det med at være de samme studerende allige-
vel. 
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Uddannelsesnævnet tog opsamling og drøftelse til efterretning.  
 
5.5 Status på trivsel (11:40-11:50) 
Uddannelsesnævnet besluttede på deres sidste møde, at have trivsel som et fast punkt på 
UN-møderne i foråret. 
På mødet giver VIP, studerende og studievejledningen status på trivsel på pædagogisk 
sociologi. 
 
Referat: 
Maria Solhøj Madsen spurgte nævnet om der er noget universitetet / studievejledningen 
kan understøtte når vi må komme tilbage på campus – er der konkrete behov? De stude-
rende foreslog en synliggørelse af de muligheder der er f.eks. ift. foreninger på campus. 
Det er ikke nok med mails. 
Studiestarten er lagt fast, men det ville også være oplagt at lave et velkomstarrangement 
for de nuværende studerende. Et alternativt kick-off på APST blev foreslået for at give de 
studerende mulighed for at (re)connecte.  
 
6. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
Forslag til punkter til UN-møde 10. maj kl. 10-12 

• Årlig status og handleplaner (beslutning) 
• Censorårsrapport (drøftelse) 
• Status på trivsel (drøftelse) 
• Undervisningsplaner E21 (faste moduler) (beslutning) 
• Studiestart (drøftelse) 
• Gennemsigtighed – hvad gør man som studerende, hvis man er utilfreds med 

f.eks. undervisningen? Hvem går man til? (drøftelse) 
• Forslag til mødedatoer E21 (beslutning) 
• … 

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

• Status på trivsel 
• Årlig status og handleplaner 
• Censorårsrapport 
• Undervisningsplaner E21 (valgfag) 
• …  

 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 

• 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) 
Tine Fristrup foreslog, at nævnet drøfter struktur og organisering af undervisningen 
med henblik på at skabe en mere sammenhængende undervisning, der i den nuværende 
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form opleves som fragmenteret. Flere af underviserne bakkede op om forslaget men man 
var enige om, at drøftelsen bør tages i medarbejdergruppen. 
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