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

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

3. Orientering (10:10-10:30) 
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 (10:30-11:15) 
4.1 Undervisningsevaluering E2020 

5. Diskussionspunkter (11:15-11:35) 
5.1 Status på valgfagsudbud E21 (11:15-11:20) 
5.2 Diversitet og sexisme (11:20-11:35) 

6. Konstituering af UN (11:35-11:50) 
6.1 Konstituering af UN 
6.2 Endelig godkendelse af mødeplan F2021 
6.3 Tak for indsatsen til de afgående UN-medlemmer 

7. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
7.1 Forslag til kommende UN-møder 
7.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

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

Mødedato: 18. januar 2021 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64415015884 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Anne Larson (formand), Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder og observa-
tør), Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre (deltog under pkt. 4.1), Felix Weiss (suppleant) 
 
Studerende:  
 
Observatører: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Annike Vester-
gaard Martínez (SNUK, referent). 
 
Kommende medlemmer:  Ida Gran Andersen, Jacob Christensen, Tine Fristrup, Maggie 
Müller, Nikolaj Gaardsdal Schiang. 
 
Fraværende: Eva Phanaosoth Surrow, Cansu Metin Bicak (suppleant), Michella Tromborg, 
Nanna Emilia Wagner, Andreas Hjertholm, Frederik Andresen, Sif Stener Knudsen (næstfor-
mand), Trine Louisa Berg. Isabella Hammelev Haagensen (studerende, Aarhus), 
Martin Harm Lode, Mathilde Hansen. 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64415015884
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REFERAT 
1. Valg af ordstyrer (10:00-10:05) 
Anne Larson blev valgt til ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden (10:05-10:10) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering (10:10-10:30) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Ingen bemærkninger. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.2.1 Sidste nyt i fht. COVID-19 
Aarhus Universitet er fysisk lukket ned frem til og med den 7. februar 2021. 
For at skabe størst mulig forudsigelighed i de første måneder af semesteret vil undervis-
ningen på Aarhus Universitet som udgangspunkt foregå online frem til udgangen af 
marts. 
 
3.3 Fra studienævnet 
3.3.1 SN handleplan - opsamling på evalueringer  
Studienævnet har behandlet undervisningsevalueringerne samlet for hhv. 1. og 2. stu-
dieår (inkl. specialeevaluering). 
På baggrund af Studienævnets behandling og godkendelse opdaterer studienævnsfor-
mandsskabet i samarbejde med studieleder en løbende handleplan for tværgående ind-
satser i enten studienævns- eller studielederregi. 
Efter hver evaluering skal studieleder offentliggøre et evalueringsnotat. Notatet har tidli-
gere være udarbejdet alene af studieleder. Tanken med den nye SN-handleplan er, at 
handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem studieleder og studienævn, så det er et 
fælles forpligtende dokument. Det er planen, at det skal sendes i det tidlige efterår, så 
det kommer med i Arts samlede fortælling om uddannelserne. 
Handlingerne i handleplanen er studienævnets overordnede ansvar, men flere af tilta-
gene må initieres i de relevante UN.  
UN bør på et senere møde forholde sig til, om man mener de generelle kommentarer fra 
studienævnet har betydning for handleplanen pædagogisk sociologi, og i givet fald, 
hvilke. 
 
3.3.2 Godkendelse af ændringer i specialeevalueringsskemaet og forslag til årshjul  
Med udgangspunkt i indmeldinger fra uddannelsesnævn om anbefalinger til rettelser af 
specialeevalueringsskemaet samt indmeldinger fra respondenterne på det åbne spørgs-
mål ”har du kommentarer til spørgeskemaet” er der anbefalet en række ændringer og til-
pasninger af skemaet.  
Studienævnet behandlede og godkendte specialeevalueringsskemaet, men havde en 
række forslag til ændringer og observationspunkter, herunder i relation til længden på 
spørgeskemaet. Nævnet besluttede, at nævnet først efter næste gennemløb tager beslut-
ning om skemaets længde. 
Uddannelseskonsulent Louise Weinreich Jakobsen arbejder på en bedre systemunder-
støttelse af udsendelsen.  
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Studienævnet godkendte årshjulet. Uddannelseskonsulenten overvejer om 3. forsøg på 
en eller anden måde kan indgå i evalueringen året efter. 3. forsøg kan ikke indgå i det da-
tamateriale, som SN behandler i september, da afleveringsfristen ligger for sent. 
 
3.3.3 Behandling af studieledertal  
Studienævnet blev orienteret om hvilke data, der er til rådighed i PowerBI. Det er bl.a. 
STÅ, eksamensstatistik, progression, ledighed, beskæftigelse, ansøgninger, bestand, fra-
fald, timetælling, Stud/VIP. Disse data kan fordeles på f.eks. institut, uddannelse, køn, 
årgang, semester over tid m.m.   
Det kan ikke ses på data, at foråret var Coronaramt. De studerende har klaret sig som de 
plejer. Det ses ved disse fire nedslag i data: 

1. Andelen af studerende der bestod deres eksamen ved sommereksamen 2020 var 
stort set den sammen som i 2019 og 2018 

2. Andelen af specialer som blev afleveret i første forsøg var lidt højere end i 2019  
3. Karakterne for specialer viser et meget højt snit 
4. Studiestarten er gået godt og de studerende holder fast  

Studienævnet bør være opmærksomme på, at der generelt gives meget høje eksamensre-
sultater på DPU.  
En anden væsentlig ting, som data viser er, at de, der udsætter afleveringen af specialet, 
ikke får højere karakterer end dem, der afleverer til tiden. 
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Åbent hus 2021 
Løber af stablen online eftermiddag/aften d. 4. februar. 
Det kører i to (online-)spor: 1-3 oplæg fra uddannelserne og sideløbende forskellige 
’Spørgerum’, hvor der vil være mulighed for at møde studerende fra uddannelserne, Stu-
dievejledningen, AU Optagelse etc. Læs mere her: https://dpu.au.dk/uddannelse/infor-
mationogvejledning/aabenthus/ 
 
3.6 Fra administrationen 
3.6.1 Tilbagemelding fra behandling af studieordninger i dekanatet. 
SNUK havde godkendelsesmøde med Dekanatet den 14. januar 2021 omkring de ønske-
de studieordningsændringer, men ikke alle nåede at blive behandlet. Uddannelsesnæv-
net får en tilbagemelding på de ønskede ændringer til gældende studieordninger på næ-
ste UN-møde. 
 
3.6.2 Nyhedsbrev fra Arts studier 
Annike Martínez orienterede kort om nyheder fra Arts studiers januar nyhedsbrev. Ny-
hedsbrevet er vedhæftet referatet og kan desuden læses på underviserportalen her. De 
meste relevante nyheder for uddannelsesnævnet var: 

• Tilstedeværelseskravet for undervisningen er fortsat ikke gældende i F21 
• Nyt skemavisningssystem fra foråret 2021 – Termtime afløser Timeplanner 
• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2021-2025 er opdateret 
• Ny webressource om studerendes trivsel til VIP under udarbejdelse 

https://dpu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/
https://dpu.au.dk/uddannelse/informationogvejledning/aabenthus/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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• Brightspace afløser fra efterårssemesteret 2021 Blackboard.  
Arrangementet Kandidatdag Online havde flere besøgende end nogensinde.  

• U-days kommer i 2021 til at foregå online 
• Nyhed omkring tal for udveksling er ikke længere relevant, da AU på baggrund af 

Coronaudviklingen på det kraftigste anbefaler, at studerende ikke tager på udveks-
ling  

• Arbejdsmarkedsstatus – ny Power BI emnerapport er publiceret  
• Arts CompanyDating går online i uge 8 2021 

 
4. Beslutningspunkter (10:30-11:15) 
4.1 Undervisningsevaluering E2020  
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. I tilbagemeldingen 
redegøres dels for hvilke evalueringer, der er gennemført, et kort referat af drøftelserne i 
uddannelsesnævnet og eventuelle tematikker/emner som Uddannelsesnævnet anbefaler 
tages op i Studienævnet (til studienævnets årlige behandling i efteråret). 
 

Fagtitel Placering Bilag 
Pædagogisk sociologiske teorier  1. semester 04.1.3 
Videnskab og metode 1. semester 04.1.4 
Aktuelle pædagogisk sociologiske temaer 3. semester 04.1.5 
Valgfag: Socialpædagogik 3. semester 04.1.6 
Valgfag: Social ulighed 3. semester 04.1.7 
Valgfag: Uddannelsesledelse 3. semester 04.1.8  

OBS. Kvalitativ evaluering indgår ikke. 
Valgfag: Magtrelationer 3. semester 04.1.9 

 
UN havde følgende generelle kommentarer: 
• Der er generelt meget lav svarprocent på de kvantitative evalueringer. I nogle tilfælde har 

under 10 studerende besvaret skemaet. Resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed.  
• Evalueringerne giver generelt ikke anledning til bekymring. 
 
Evalueringerne førte imidlertid til nogle mere generelle diskussioner i relation til uddan-
nelsen, uden at der blev konkluderet eller fundet konkrete løsninger på nuværende tids-
punkt: 
• Sikring af den røde tråd i modulet. Kan/bør der værre færre undervisere involveret i de 

enkelte moduler for at skabe større sammenhæng? 
• Hvordan skabes der sammenhæng mellem modulerne på de enkelte semestre og på 

tværs af semestre? 
• Hvordan vægtes viden inden for det enkelte modul i forhold til færdigheder? Hvordan 

sikres, at de studerende også får forståelse af, hvordan de kan bruge det, de lærer, uanset 
om der er tale om teoretisk eller metodisk indhold? 

• Brugen af videoer optaget på forhånd i undervisningen. Synes at fungere godt som sup-
plement til forelæsninger, men kan ikke stå alene/erstatte synkrone (realtids-) forelæs-
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ninger. De studerende er på den ene side glade for at kunne se videoerne på de tidspunk-
ter, der passer dem, men samtidig savnes den interaktion, der er ved en samtidig fore-
læsning. 

• Evalueringerne kalder på en generel diskussion om aktiv deltagelse, skal vi på sigt kræve 
mere af de studerende? Hvad menes 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?  

 
Anne Larson opsummerede desuden følgende generelle betragtninger for alle fagene: 
• Covid-19 fylder en del, f.eks. i forhold til de udfordringer der er i forhold til skift mellem 

online/ikke online. Ren online-undervisning synes i højere grad at tabe de studerende. 
• Der er måske behov for på et medarbejdermøde at få genopfrisket, hvilke krav der er til 

undervisningsevalueringerne på Arts. 
 
De nye medlemmer efterspurgte tydeligere spilleregler i behandlingen af undervisnings-
evalueringerne. Hvad er præmissen for diskussionerne? Hvilket overblik skal man danne 
sig? Hvad skal man forhold sig til?  
 
Beslutning: 
1. Anne Larson udarbejder en skriftlig tilbagemelding til brug for Studienævnet og for ar-

bejdet med de årlige handleplaner. I tilbagemeldingen redegøres dels for hvilke evalue-
ringer, der er gennemført, et kort referat af drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventu-
elle tematikker/emner som Uddannelsesnævnet anbefaler tages op i Studienævnet (til 
studienævnets årlige behandling i efteråret).  
Anne Larson sender tilbagemeldingen i høring blandt uddannelsesnævnets medlemmer. 
Den endelige tilbagemelding sendes til det kommende formandskab for pædagogisk soci-
ologi, der inddrager den når den samlede tilbagemelding for E20/F21 skal sendes til Stu-
dienævnet i september 2021. 

 
5. Diskussionspunkter (11:15-11:35) 
5.1 Status på valgfagsudbud E21 (11:15-11:20) 
Afdelingsleder oplyste at der dags dato er modtaget 3 valgfagsbeskrivelser til det kom-
mende valgfagsudbud i E2021. Deadline for indsendelse er 27. januar 2021. Dan Fog 
Enevoldsen sender en reminder til underviserne. 
Valgfagene godkendes på Uddannelsesnævnsmøde i februar. 
 
5.2 Diversitet og sexisme (11:20-11:35) 
Punktet drøftes på et senere tidspunkt. 
 
6. Konstituering af UN (11:35-11:50) 
6.1 Konstituering af UN 
Ifølge forretningsorden § 7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter ny-
valg.  
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til studie-
nævnet som enten repræsentanter eller suppleanter. Dirk Michel-Schertges er som den 
eneste ”valgt” (lodtrækning) til SN, alle andre har observatørstatus, da valglisterne ikke 
var indsendt i tide. 
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I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og sup-
pleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge ved 
fredsvalg) eller anden aftale. 
 
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN Pædagogisk sociologi er der 4 
VIP- & 4 studenterrepræsentanter + 2 VIP- & 2 studentersuppleanter. Valgte medlem-
mer til studienævnet og forperson og næstforperson skal være medlemmer af UN.  
 
Beslutning: 
UN konstituerer sig med valg af forperson og næstforperson og afklaring af, hvem der i 
øvrigt er UN-medlemmer (observatører) og UN-suppleanter. 
 
UN konstituerede sig som følger i 2021-2022, for VIP er perioden 2021-2024: 

• Formand: Dirk Michel-Schertges 
• Næstformand (observatørstatus): Afklares senest 1. februar 
• VIP-medlemmer (observatørstatus): Felix Weiss, Jørn Bjerre, Ida Gran Ander-

sen  
• Studentermedlemmer (observatørstatus): Maggie Müller, Nikolaj Gaardsdal 

Schiang, Andreas Hjertholm, Frederik Andresen, Martin Harm Lode, Nanna 
Emilia Wagner, Mathilde Hansen 

• VIP suppleanter (observatørstatus): Jacob Christensen, Tine Fristrup 
• Faste observatører: Afdelingsleder Niels Rosendal Jensen, Dan Fog Enevoldsen 

(AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, re-
ferent). 

 
Maggie Müller afklarer, hvem der skal være næstformand og melder tilbage til Annike 
Martínez senest 1. februar. 

 
6.2 Endelig godkendelse af mødeplan F2021 
UN foretager den endelige godkendelse af mødeplanen for F2021. 

• Mandag den 8. februar kl. 10-12, Formøde for de studerende 8.30-10 
• Mandag den 8. marts kl. 10-12, Formøde for de studerende 8.30-10 
• Onsdag den 14. april kl. 10-12, Formøde for de studerende 8.30-10 
• Mandag den 10. maj kl. 10-12, Formøde for de studerende 8.30-10 
• Mandag den 7. juni kl. 10-12, Formøde for de studerende 8.30-10 

 
Beslutning: 

1. UN godkendte den endelige mødeplan for UN Pædagogisk sociologi F21. 
 
6.3 Tak for indsatsen til de afgående UN-medlemmer 
Formanden bød de nye repræsentanter velkommen og takkede de afgående for samar-
bejdet. 
Hvis et afgående studentermedlem af UN ønsker en udtalelse, kan de skrive til 
avm@au.dk og oplyse fødselsdato og den periode, de har været medlem af UN.  
 
7. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
7.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

mailto:avm@au.dk
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Forslag til punkter til UN-møde 8. februar kl. 10-12 
• Introduktion til arbejdet i uddannelsesnævn 
• Godkendelse af valgfag efteråret 2021 
• Beslutning om UN spørgsmål til forårets undervisningsevaluering 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 8. marts kl. 10-12 

• … 
 
Forslag til punkter til UN-møde 14. april kl. 10-12 

• Årlig status (datamateriale og handleplaner) 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 10. maj kl. 10-12 

• Årlig status og handleplaner 
• Undervisningsplaner E21 
• Forslag til mødedatoer E21 
• … 

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

• …  
 

Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 
• Diversitet og sexisme  
• 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?)  

 
7.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Evt. (11:55-12:00) 
Ingen bemærkninger. 
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