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1. Valg af ordstyrer (13.00-13.05) 

2. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 

3. Orientering (13.05-13.20) 
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 (13.20-14.20) 
4.1 Undervisningsevaluering (13.20-14.00) 
4.2 Beskrivelse af studiegrupper (14.00-14.10) 
4.3 Valg på AU (14.10-14.20) 

5. Diskussionspunkter (14.20-14.50) 
5.1 Censorårsrapport (14.20-14.30) 
5.2 Status på studiestart (14.30-14.40) 
5.3 Status på trivsel (14:40-14.50) 

6. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

7. Evt. (14.55-15.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato: 16. august 2021 kl. 13.00-15.00 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65376725924  
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Jørn Bjerre, Jacob Christensen, Ida Gran 
Andersen, Tine Fristrup 
 
Studerende:  Frederik Andresen, Nikolaj Gaardsdal Schiang. 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria 
Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent). 
Martin David Munk er som modulansvarlig inviteret til at deltage under punkt 4.1. 
 
Afbud: Felix Weiss, Maggie Müller (næstforperson), Martin Harm Lode, Andreas Hjert-
holm. 
 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65376725924
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REFERAT 
 
1. Valg af ordstyrer (13.00-13.05)  
Dirk Michel-Schertges blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering (13.05-13.20) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Ingen bemærkninger. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
Niels Rosendal Jensen orienterede nævnet om at hver afdeling på Arts har fået bevilliget 
ca. 100.000 kr. til støttende tiltag for studerende, der har været ramt af coronanedluk-
ning. Undervisergruppen drøfter mulig udmøntning af midlerne på et afdelingsmøde 
den 19. august. 
 
3.3 Fra studienævnet 
På mødet den 23. juni 2021, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Årlig status, indstilling af handleplaner til godkendelse hos studieleder 
• Indstilling af uddannelse til dialogmøde med prodekanen for uddannelse 
• Årsberetninger fra censorformandsskaberne 
• Orientering om igangværende processer for udvikling af nye 

studieordninger med ikrafttrædelse fra 1.9.2022 
• Reboarding/trivsel/onboarding 
• Summer university 2022 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 

3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Jacob Christensen oplyste, at han i samarbejde med andre underviser har kørt et EDUIT 
projekt om udvikling af teoriøvelser på PST i Aarhus. Projektet har fået tildelt yderligere 
midler til fortsat udvikling herunder inddragelse af de forskellige faciliteter i 
Brightspace. Projektet præsenteres på lærermøde eller andet passende sted, når der er 
resultater i hus. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
#AUGenstart – fra Studievejledningen 
Studievejledningen arbejder på en genstartsside på Studieportalen, som kommer med 
forskellige vejledninger ift. at vende tilbage til campus. Siden vil være særlig relevant for 
studiestartere 2020, men tilgængelig for alle studerende.  
Derudover vil Studievejledningen være ekstra til stede i relevante kantiner i løbet af ef-
teråret, så vi er tilgængelige der, hvor de studerende er. 
 
Studiegruppeworkshop 
Workshop med værktøjer til studiegrupper tilbydes til alle 1. sem. studerende i uge 35. 
Workshoppen fremgår af timetable og PST undervisningsplanen med følgende tekst: 
Studiegruppeværktøjer og det gode professionelle samarbejde 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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Som en del af jeres studiestart afholdes denne workshop af Studievejledningen på DPU. 
I vil i jeres studiegrupper få: 

• Viden om vigtigheden i at arbejde i grupper 
• Forventningsafstemt og udarbejdet en gruppeaftale til brug i jeres grupper 
• Konkrete idéer til at arbejde i studiegrupper 
 

For at få et meningsfuldt udbytte af workshoppen, er det vigtigt at alle studiegruppe-
medlemmer deltager.  
Tidspunkt: 
Emdrup: Tirsdag d. 31. august kl. 13:00-15:00 i D165. 
Aarhus: Onsdag d. 1. september kl. 10:00-12:00. Se lokale i timetable. 
 
Kickstart din specialeproces 2021 
Primo august blev der afholdt opstartsmøde mellem specialekoordinatorer og VEST ift. 
Kickstart. Kickstart er et arrangement udbudt af Specialekoordinatorer og VEST, hen-
vendt til 3. semester på kandidatuddannelserne på DPU. Arrangementet har til formål at 
klæde de studerende på til processen omkring specialet, med afsæt i administrative og 
studiespecifikke input. De studerende fordeles på deres uddannelser, hvor der også vil 
deltage alumner. Ud over at få givet de studerende et godt afsæt ift. at skulle ønske speci-
alevejledere 1. november, håber vi også, at de studerende får styrket deres fællesskab i 
forhold til det at skrive speciale. 
 
Arrangementet afholdes i Aarhus den 6. oktober og i Emdrup den 7. oktober – begge 
dage kl. 16.15 – 19.00. 
 
3.6 Fra administrationen 
Nyhedsbrev fra Arts studier 
August nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder information om:  

• Nemmere ansøgningsproces for studerende med handicap  
• Undervisningsmiljøvurdering 
• Internationalisering 
• Studiestartsoplæg 
• 25 karriererelevante arrangementer 
• Indmeldelse af Summer university udbud til 2022 – deadline for indmeldelse 1. 

september 
Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
 
Bilag: 

- 03.6 August 2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA_ENG 
 
4. Beslutningspunkter (13.20-14.20) 
4.1 Undervisningsevaluering (13.20-14.00) 
Uddannelsesnævnet behandler halvårligt evalueringerne for det foregående semester 
(hhv. januar/februar og august/september) og formidler i samarbejde med afdelingsle-
der resultaterne i fagmiljøet. Der udarbejdes hver gang en skriftlig tilbagemelding til 
brug for Studienævnet og for arbejdet med de årlige handleplaner.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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I tilbagemeldingen redegøres dels for hvilke evalueringer der er gennemført, et kort refe-
rat af drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle tematikker/emner som Uddannel-
sesnævnet anbefaler tages op i Studienævnet. Studienævnet behandler kun undervis-
ningsevaluering en gang om året i september. 
 

Fagtitel Placering 
Socialisering og hverdagsliv 2. semester 
Uddannelse, institution og politik - komparative perspektiver 2. semester 

 
Bilag: 

- 04.1.1 DPU´s evalueringspolitik 
- 04.1.2 Skabelon til evalueringsnotat E2020 og F2021 (udfyldt for E20 på januar 2021 UN-mø-

det) 
- 04.1.3 Socialisering og hverdagsliv evaluering Emdrup F21 
- 04.1.4 Socialisering og hverdagsliv evaluering Aarhus F21 
- 04.1.5 UIP evaluering Aarhus og Emdrup F21 

 
Referat: 
Dirk Michel-Schertges indledte med at fastslå at punktet ikke var tænkt som en minutiøs 
gennemgang af de enkelte evalueringer, men at man i stedet skulle påpege, hvis der var 
problemer, der skulle tages hånd om nu.  
Herefter gennemgik UN de enkelte evalueringer og havde følgende overordnede kom-
mentarer: 
 

• UIP Aarhus og Emdrup: 
Fin rød råd, UIP binder godt sammen til tidligere fag. Mindre frustrationer omkring fa-
get, der er uvant for enkelte studerende, f.eks. er læsebyrden ifølge de studerende til ti-
der ulige fordelt. Plads til mindre forbedringer, men ingen røde flag. I uge 34 er der 
planlagt et evalueringsmøde med undervisere på modulet for at drøfte mulige forbedrin-
ger. 
 

• S&H Emdrup 
Fordybelsesforløbene fungerer rigtig godt. 
Opmærksomhed ift. at hvis der er en stram instruks omkring eksamensopgaven så risi-
kere man at miste noget af den fleksibilitet og dynamik man ønsker at understøtte i for-
bindelse med fordybelsesforløbene. 
De studerende var meget tilfredse med oplægget til eksamen, det fungerede rigtig godt. 
Ingen røde flag. 
 

• S&H Aarhus 
De studerende har været godt tilfredse med forløbet og eksamen. 
Overvejelser om at løsne op på eksamensformen i dialog med Emdrup. 
Fordybelsesforløb om oplevelsesanalyse kunne med fordeles inddrages i Aarhus. 
Ingen røde flag, men der er plads til mindre forbedringer primært ift. eksamen. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede desuden, at flere studerende udtrykker usikkerhed ift., 
hvad der forventes af dem på nogle af modulerne. Det er en balancegang mellem forstå-
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else og selvstændighed og en diskussion værd, fx i lærergruppen – hvor ønsker man snit-
tet? Hvad er de didaktiske/pædagogiske værdier i denne kontekst? 
Uddannelsesnævnet drøftede desuden muligheden for at sender de seneste evalueringer 
med ud når arbejdet med undervisningsplaner igangsættes. UN var enige om at man øn-
sker at gøre det fremadrettet for at understøtte at evalueringerne inddrages i den fremti-
dige planlægning. 

 
Beslutning: 
1. På baggrund af nævnets drøftelser udarbejder Dirk Michel-Schertges og Maggie Mül-
ler evalueringsnotatet for pædagogisk sociologis forårsundervisning.  
I notatet redegøres dels for hvilke evalueringer, der er gennemført, et kort referat af 
drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle tematikker/emner som Uddannelses-
nævnet anbefaler tages op i Studienævnet (til studienævnets årlige behandling i efter-
året). 
Herefter sendes det til Studienævnet til behandling på SN-mødet den 28. september 
2021.  
2. UN besluttede at AAU´eren fremover medsender seneste evaluering når arbejdet med 
undervisningsplaner igangsættes. 
 
4.2 Beskrivelse af studiegrupper (14.00-14.10) 
Den 27. april 2021 har SN besluttet at alle uddannelser skal offentliggøre en minimums-
model/-skabelon for studiegrupperdannelse og –trivsel til de studerende ved studiestart 
efterår 2021. UN nedsatte en arbejdsgruppe, der på mødet den 7. juni præsenterede UN 
for arbejdsgruppens udkast til minimumskommunikation. UN drøftede udkastet og 
havde en række bemærkninger. På mødet træffes en beslutning vedrørende den endelige 
version af studiegruppe-skabelonen. 
 
Bilag: 

- 04.2 Revideret beskrivelse af rammer for studiegrupper pæd. soc.  
 
Referat: 
UN drøftede den reviderede beskrivelse og var enige om at det er problematisk at gøre 
det til en opgave for såvel modulkoordinatorer, der ikke får ekstra midler for at påtage 
sig opgaven, som for tutorerne, der ikke er klædt på til opgaven. 
Uddannelsesnævnet var enige om at opfordre til at igangsætte et udviklingsprojekt, hvor 
der for de netop tildelte midler ansættes en studiegruppekoordinator på hvert campus 
(f.eks. en videnskabelig assistent). Projektet skal også indtænke, hvad der kan gøres 
fremadrettet for færrest mulige ressourcer. 
Dirk, Niels og Maria mødes og drøfter det videre forløb ift. rammebeskrivelsen, der skal 
uploades på Brigthspace inden studiestart. 
 
Uddannelsesnævnet drøftede også om det er et krav at der afholdes midtvejesevalue-
ring/-samtaler. Dan gjorde opmærksom på at der i proces illustrationen i DPU´s evalue-
ringspolitik på side 2, står ”Eventuel midtvejesevaluering”. 
 
4.3 Valg på AU (14.10-14.20) 
UN-forpersonen orienterer om valg på AU i efteråret 2021, og UN diskuterer, hvad der 
kan sættes i gang ift rekruttering. Det er kun studerende der er på valg. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_januar_2020.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_januar_2020.pdf
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Iflg. Forretningsordenen skal der findes 4 studenterrepræsentanter + 2 studentersup-
pleanter. Der bør være repræsentanter fra begge campus.  
Læs mere om valget her: https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-
valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/  
  
Forslag til beslutning 
UN beslutter, hvem der er ansvarlige for opstillingslisten – f.eks. at UN-næstforpersonen 
står for opstilling af studerende.  
 
Referat: 
Dirk Michel-Schertges orienterede om valg på AU i efteråret 2021. Det er kun studerende der 
er på valg.  
Information om valg på AU – se indhold på forskellige sider i venstre side  https://medar-
bejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/ 
I § 13 i valgreglerne står at der må opstilles op til 10 kandidater pr. liste - dvs. 10 stude-
rende pr. UN/Afdeling. Deadline for opstilling vil være omkring uge 43. 
Iflg. Forretningsordenen skal der findes 4 studenterrepræsentanter + 2 studentersupple-
anter. Der bør være repræsentanter for begge campus. 
 
Beslutning: 
1. I Maggies fravær blev UN enige om at skyde beslutningen til næste UN-møde, men op-
fordrede til at studenterrepræsentanter i forbindelse med studiestart går i gang med at 
rekruttere repræsentanter til det kommende uddannelsesnævn. 
 
5. Diskussionspunkter (14.20-14.50) 
5.1 Censorårsrapport (14.20-14.30)  
UN drøfter den indkomne udvidede årsberetning fra censorformandskabet.  
 
Bilag:  

- 05.1 Referat årsmøde og årsberetning 2020 fra censorformandskabet for Sociologi 
 
Referat: 
UN drøftede kort den udvidede årsberetning herunder: 

• at brugen af de forskellige nøgleord skal have et kritisk gennemsyn  
• Zoom versus fysisk undervisning - Zoom er at betragte som en nødløsning ved f.eks. 

dobbeltbookinger af lokaler 
Uddannelsesnævnet havde ingen yderligere bemærkninger. 
 
5.2 Status på studiestart (14.30-14.40) 
Uddannelsesnævnet drøfter om der er udestående i forbindelse med den kommende stu-
diestart. 
 
Referat: 
UN drøftede kort status på den kommende studiestart. Det kører planmæssigt. 
Jørn Bjerre efterspurgte koordinering blandt underviserne ift. de forskellige oplæg, de 
skal holde. 
 
5.3 Status på trivsel (14:40-14.50) 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf
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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. 
 
Referat: 
UN drøftede om trivsel fortsat skal være et fast punkt på UN-møderne i efteråret og var 
enige om at det ikke længere er nødvendigt da emnet dagsordensættes løbende og man 
altid har mulighed for at melde konkrete punkter ind relateret til trivsel. 
 
 
6. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 13. september kl. 13-15  

• Valg på AU (beslutning) 
• Undervisningsmiljøvurdering (drøftelse) 
• Intern bedømmelse (drøftelse) 
• Indkomne forslag om Summer University 2022 udbud fra pæd. soc. (drøf-

telse/orientering) 
• Foreløbig evaluering af studiestart (drøftelse) 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 11. oktober kl. 13-15 

• Eventuel forhåndsgodkendelse af Summer University udbud 2022 (beslutning) 
• Status på handleplan 2021 (drøftelse) 
• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse) 
• Evaluering af studiestart (drøftelse) 
• Status på valgprocessen for studerende til SN og UN (drøftelse) 
• … 

 
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 F22 (beslutning) 
• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse) 
• Opsamling på semestermøder (drøftelse) 
• Eksamensplan sommer 2022 (drøftelse) 
• Status på valgprocessen for studerende til SN og UN (drøftelse) 
• …  

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

• Status på valgprocessen for studerende til SN og UN (drøftelse) 
• … 

 
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) 
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• 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?). Drøftes på lærer-
møde indledningsvis, derefter i UN. 

• Rammer for studiegruppedannelse på pædagogisk sociologi (revision af rammer 
beskrevet på UN-møde juni 2021) 

 
 

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

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