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

2. Godkendelse af dagsorden (10:00-10:05) 

3. Orientering (10:05-10:15) 
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 (10:15-11:30) 
4.1 Studiegrupper (10:15-10:40) 
4.2 Efterårets semestermøder (10.40-10.45) 
4.3 Godkendelse af program for studiestart (10:45-10:55) 
4.4 Undervisningsplaner E21 (valgfag) (10:55-11:15) 
4.5 Årlig status 2021 – Indstilling af handleplan 2021 (11:15-11:30) 

5. Diskussionspunkter (11:30-11:50) 
5.1 Status på trivsel (11:30-11:40) 
5.1 Censorårsrapport (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: 7. juni 2021 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom:  https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61784633919       
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss, Jacob Christensen (deltog 
fra 10-11), Ida Gran Andersen 
 
Studerende:  Maggie Müller (næstforperson), 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). 
 
Afbud: Andreas Hjertholm, Tine Fristrup, Jørn Bjerre 
 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61784633919
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REFERAT 
 
1. Valg af ordstyrer (10:00-10:05)  
Dirk Michel-Schertges blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden (10:00-10:05) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Orientering (10:05-10:15) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
Mathilde Hansen har valgt at træde ud af UN. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.2.1 Sidste nyt i fht. COVID-19 
Niels Rosendal Jensen orienterede nævnet om, at der ikke har været interesse for at 
booke lokaler til fagsociale arrangementer på campus, hvilket nok hænger sammen med 
at undervisning er ovre og eksamen er i gang. 
 
3.3 Fra studienævnet 
På mødet den 28. maj 2021, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Revision af spørgeskema til specialeevaluering 
• Reboarding af de studerende – SN opfordrer UN til at være opmærksomme på at 

der kan søges midler fra Trivsels- og aktivitetspuljen til eksisterende studerendes til-
bagevenden til AU 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 

3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Ingen bemærkninger. 
 
3.6 Fra administrationen 
Nyhedsbrev fra Arts studier 
Juni nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder information om:  

• Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, studerende 
og ansatte 

• De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges af 
alle Arts-dimittender 2021 

• Kandidatansøgninger- og optag 
• Karrierearrangementer for dimittender 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
 
Bilag: 

- 03.6 Juni 2021 Nyhedsbrev fra Arts Studier DA_ENG 
 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/trivsels-og-aktivitetspuljen/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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4. Beslutningspunkter (10:15-11:30) 
4.1 Studiegrupper (10:15-10:40) 
Arbejde i studiegrupper er med til at styrke de studerendes faglige og sociale tilknytning 
til medstuderende og uddannelsen. Studiegrupper øger det faglige udbytte, forbedrer 
studiemiljøet, øger motivationen for studiet og mindsker frafald. Desværre peger seme-
stermøderne (afholdes af VEST), jævnlige drøftelser i studienævn og uddannelsesnævn 
samt evalueringen af studiestarten og tiden under COVID nedlukningen mv. på, at ram-
merne for uddannelsernes arbejde med studiegrupper ofte er uklare for de studerende 
og dermed ofte skaber en støj og tvivl. De studerende giver udtryk for, at de savner infor-
mationer og retningslinjer omkring især principper for dannelse af grupper, opsplitning 
af grupper samt muligheden (vinduer) for dannelsen af nye studiegrupper. 
 
På den baggrund har studienævnet på møde d. 27. april 2021 besluttet,  

• at hver uddannelse skal sikre en skriftlig minimumskommunikation til de stude-
rende om rammerne for studiegrupper på hvert semester. 

• UN forperson faciliterer en drøftelse om denne kommunikation i nævnet gerne med 
involvering af afdelingens undervisere.  

• At UN på studienævnsmødet i september kort præsentere deres minimumsmodel og 
hvordan den er kommunikeret 

 
Studienævnet anbefaler i øvrigt at uddannelsesnævnet drøfter hvordan specialekoordi-
nator/vejledere kan understøtte såvel egentlig specialegruppedannelse som studiegrup-
pedannelsen i slutningen af 3. semester, så de specialestuderende i højere grad motive-
res til at indgå i specialefællesskaber.  
 
Uddannelsesnævnet drøftede på maj mødet processen for at få indholdsudfyldt og kom-
munikeret skabelonen frem mod studiestart 2021 og var enige om, at det er vigtigt at 
sikre gennemsigtighed og tydeliggøre over for de studerende, hvordan der arbejdes med 
dannelse af studiegrupper på pædagogisk sociologi i løbet af hele uddannelsen og ikke 
kun på 1. semester. Derudover er det vigtigt at underviserne ved, at de har en forpligtelse 
til at understøtte gruppedannelserne. 
Nævnet var enige om at en arbejdsgruppe bestående af Dirk, Tine, Jacob og Maggie ud-
arbejder et udkast til minimumskommunikation, som behandles som et beslutnings-
punkt på mødet i juni.  
 
På mødet præsenteres UN for arbejdsgruppens udkast til minimumskommunikation. 
UN drøfter udkastet og beslutter om det kan godkendes. Derudover drøfter UN og træf-
fer beslutninger ift. den videre proces.  
 
I forhold til den videre proces anbefaler studienævnet: 

• at uddannelsesnævnsforpersonen er ansvarlig for, at minimumsskabelonen er 
udarbejdet ved studiestart 2021. Uddannelsesnævnsforpersonen skal inddrage 
uddannelsesnævn, afdelingsleder og eventuelt modulkoordinatorer i arbejdet.  

• at dokumentet lægges på Brightspace, så de studerende kan finde det 
• at uddannelsesnævn beslutter, hvem der skal præsentere de nye studerende for 

dokumentet i studiestarten (ex. afdelingsleder, UN studenterrepræsentant, tuto-
rer, modulkoordinatorer).  

• At uddannelsesnævn beslutter en proces for at dokumentet kan forblive dyna-
misk og tilpasse sig ny praksis.  
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• At uddannelsesnævn vurderer behov for/proces for hvordan der kan genereres 
en liste med aktuelle studiegrupper, så undervisere også kan orientere sig heri.  

 
Bilag: 

- 04.1 Udkast, beskrivelse af rammer for studiegrupper pæd. soc. 
 
Referat 
Uddannelsesnævnet drøftede udkastet til beskrivelse af rammer for studiegruppedan-
nelse på pædagogisk sociologi og var enige om, at det er vigtigt at prioritere opgaven og 
give de studerende et overblik over, hvad der sker hvornår ift. studiegruppedannelse. 
UN drøftede ansvarsfordelingen og var enige om at det er en for stor opgave at pålægge 
tutorerne at stå for redannelse på 2. semester. Tidligere erfaringer viser også, at tuto-
rerne ikke føler sig ikke rustet til at påtage sig opgaven. 
Opgaven kunne også placeres hos modulkoordinator. Som modulkoordinator vil man 
gerne biddrage, men underviserne i nævnet udtrykte stor bekymring for at blive involve-
ret for meget og man er yderst tilbageholden pga. det potentielle ressourceomfang. Un-
derviserne var enige om, at de studerende også selv har et ansvar for at få studiegruppe-
dannelserne til at fungere og der er desuden et stort ønske om at kunne fokusere på det 
faglige frem for det studieorganisatoriske.  
Maria Solhøj Madsen gjorde opmærksom på, at man altid gerne vil sparre med fagmil-
jøet, men at selve dannelsen/redannelsen ligger hos fagmiljøet. 
UN drøftede herefter muligheden for at allokerer ressourcer. Det er en kompleks opgave 
at danne og redanne studiegrupper og indenfor de nuværende rammer, er der ikke gode 
løsninger. Det kræver en dedikeret person, der er ansvarlig og som har mulighed for at 
bruge tid på opgaven. UN var enige om at foreslå studienævnet at der afsættes ressour-
cer til en studiegruppekoordinator, der følger de studerende.  
Maria Solhøj Madsen foreslog, at man som plan b, kunne arbejde ud fra en minimums-
model, hvor underviser i forbindelse med første session på 2. semester, beder de stude-
rende, der ikke er i en studiegruppe, om at melde ind inden for en uge, hvorefter de for-
deles i nye studiegrupper uden at tage hensyn til bopæl eller andet, altså en administra-
tiv inddeling. 
 
I forhold til den videre proces besluttede UN: 

• at uddannelsesnævn beslutter, hvem der skal præsentere de nye studerende for 
dokumentet i studiestarten (ex. afdelingsleder, UN studenterrepræsentant, tuto-
rer, modulkoordinatorer).  Dokumentet præsenteres i introugerne i forbindelse 
med studiestart og af modulkoordinator på 1. semester. 

• At uddannelsesnævn beslutter en proces for at dokumentet kan forblive dyna-
misk og tilpasse sig ny praksis. Dokumentet dagsordensættes når der er nye er-
faringer at trække på 

• At uddannelsesnævn vurderer behov for/proces for hvordan der kan genereres 
en liste med aktuelle studiegrupper, så undervisere også kan orientere sig heri. 
En sådan liste kræver løbende opdatering. Den enkle løsning er at de undervi-
sere, der ønsker indsigt i aktuelle studiegrupper, efterspørger en liste i forbin-
delse med undervisningsstart. UN afventer desuden om det er muligt at få en 
studiegruppekoordinator, da det ville være en oplagt opgave for vedkom-
mende. 

 
4.2 Efterårets semestermøder (10.40-10.45) 
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I forbindelse med planlægningen af efterårets semestermøder, ønsker VEST at få input 
til indholdet på møderne, så der sikres et relevant udbytte for både studerende og UN.  
VEST foreslår at der er to repræsentanter fra UN, f.eks. én VIP og én studerende, som 
sparrer med dem ift. semestermøder – og som dermed er med til at binde møderne sam-
men med nævnet. Nævnet drøfter forslaget og beslutter den videre proces. 
 
Referat 
Uddannelsesnævnet støttede op om forslaget. Frederik Andresen og Nikolaj Gaardsdal 
Schiang sparrer med VEST ift. semestermøderne. Underviserne opfordres til at kontakte 
Maria Solhøj Madsen, hvis de har input til de kommende semestermøder. 
 
4.3 Godkendelse af program for studiestart (10:45-10:55) 
UN godkender programmet for studiestart 2021.  
 
Bilag: 

- 04.3.1 Udkast Program for studiestart 2021 Emdrup 
- 04.3.2 Udkast Program for studiestart 2021 Aarhus 

 
Referat 
Uddannelsesnævnet drøftede og godkendte udkastene for programmer for studiestart 
2021.  
 
4.4 Undervisningsplaner E21 (valgfag) (10:55-11:15) 
UN drøfter og godkender UV-planer for efteråret 2021 for valgfagene. 
 
I udgangspunktet anerkendes det, at de faglige team, der udarbejder planerne for de en-
kelte valgfag, er den faglige instans. UN skal således ikke ”blande sig” i det faglige ind-
hold af de enkelte valgfag. 
Derimod skal UN i vurderingen af planerne lægge vægt på: 

(1) Hvorvidt undervisningsplanen fremtræder med en klar sammenhæng/rød tråd, som 
er forståelig for de studerende 

(2) Hvorvidt beskrivelserne af de enkelte sessioner er tilstrækkeligt informative i forhold 
til de studerende 

(3) Hvorvidt der er overlap fra de obligatoriske moduler til valgfaget 

Bilag: 
- 04.4.1 Udkast undervisningsplan Uddannelsesledelse E21 
- 04.4.2 Udkast undervisningsplan Socialpædagogik E21 

Referat: 
Niels Rosendal Jensen indledte med, at pædagogisk sociologi har udbudt 6 valgfag, 
hvoraf 2 blev oprettet. Dette kalder på en drøftelse af om valgfag på pæd. soc. skal indgå 
i en form for rotationsordning/prioritering for at undgå at valgfagene ”æder” hinanden. 
UN drøftede herefter undervisningsplanerne og var enige om at planerne for Uddannel-
sesledelse og Socialpædagogik 

- fremtræder med en klar sammenhæng/rød tråd, som er forståelig for de studerende 
- beskrivelserne af de enkelte sessioner er tilstrækkeligt informative i forhold til de 

studerende 
- der er ikke overlap fra de obligatoriske moduler til valgfaget 
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Dan Fog Enevoldsen oplyste at Socialpædagogik i den nuværende form mangler den 
kollektive vejledning. Dette tilføjes, så begge valgfag kommer op på 36 konfrontationsti-
mer. 
UN efterspurgte en mere udfoldet beskrivelse af Part II: Uddannelsesledelse i en dansk 
kontekst på Uddannelsesledelse. Niels Rosendal Jensen drøfte planen med Lars Qvor-
trup. 
UN godkendte undervisningsplanerne. 
 
4.5 Årlig status 2021 – Indstilling af handleplan 2021 (11:15-11:30) 
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.  
 
På april mødet gjorde UN status på uddannelsen med baggrund i dette års datamateri-
ale. Niels Rosendal Jensen og Dirk Michel-Schertges udarbejdede på baggrund af drøf-
telsen udkast til handleplanen for 2021. Udkastet blev drøftet på UN-mødet i maj, hvor 
UN blev enige om, hvilke handlinger, der skulle prioriteres i handleplanen for 2021 på 
baggrund af uddannelsens aktuelle status. 
 
Den 21. maj havde afdelingsleder årlig status møde med institutledelsen, hvor udkastet 
til handleplanen blev drøftet. Institutledelsen havde enkelte kommentarer, der er tilføjet 
i handleplanen. 
 
UN præsenteres for den endelige handleplan på dette møde og indstiller dem til godken-
delse i studienævnet den 23. juni. 
 
Bilag: 

- 04.5 Udkast til handleplan pædagogisk sociologi 2021 
 
Referat 
UN godkendte handleplanen 2021 for pædagogisk sociologi uden kommentarer. 
Niels Rosendal Jensen tilretter udkastet. Annike Martínez sender handleplanen til god-
kendelse i Studienævnet. 
 
5. Diskussionspunkter (11:30-11:50) 
5.1 Status på trivsel (11:30-11:40) 
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 
Afdelingsleder og underviser har drøftet forskellige muligheder ift. hvordan man kan un-
derstøtte, at studerende på 3. semester kommer godt i gang. 
Studievejledningen og underviserne oplever at flere studerende er bekymret for om de 
får en b-uddannelse, fordi de er uddannet under corona. Opfordring om at underviserne 

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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løbende beroliger og italesætter, at corona ikke har gjort, at de studerende får en dårli-
gere uddannelse. 
 
5.1 Censorårsrapport (11:40-11:50) 
UN drøfter den indkomne årsberetning fra censorformandskabet.  
 
Bilag:  

- 05.2 Årsberetning 2020 fra censorformandskabet for Sociologi 
 
Referat 
Uddannelsesnævnet havde haft udfordringer med at åbne bilaget. Annike sender et nyt 
bilag med ud med referat. 
UN drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet og var enige om at 
tage den til efterretning, da den ikke gav anledning til bemærkninger. 
Der kommer en udvidet årsberetning på et senere tidspunkt, som UN kan drøfte. 
 
6. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

 
Forslag til punkter til UN-møde den 16. august kl. 13-15 

• Valg på AU (beslutning) 
• Undervisningsevaluering F2021 (drøftelse) 
• Studiegruppedannelse (drøftelse) 
• Summer University udbud 2022 (drøftelse) 
• Status på studiestart (drøftelse) 
• Status på trivsel (drøftelse) 
• … 

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

• Undervisningsevaluering F2021 (drøftelse) 
• Foreløbig evaluering af studiestart (drøftelse) 
• Summer University udbud 2022 (drøftelse) 
• Status på valgprocessen for studerende til SN og UN (drøftelse) 
• Status på trivsel (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) 
• Status på trivsel (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) 
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• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse) 
• Opsamling på semestermøder (drøftelse) 
• Eksamensplan sommer 2022 (drøftelse) 
• Status på valgprocessen for studerende til SN og UN (drøftelse) 
• Status på trivsel (drøftelse) 
• …  

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

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

 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 

• Udvidet årsberetning censorkorps for sociologi 
• 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) 
• 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?) 

• 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. (11:55-12:00) 
De studerende gjorde opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt at nogle studerende til 
UIP eksamen, skal trække spørgsmål i weekenden. Det kan være en udfordring for de 
studerende, der er alene med børn og som måske ikke har mulighed for at bruge week-
enden på at forberede sig. Det bør ikke være de studerendes problem at eksamensperio-
den er så kort, at lørdag og søndag skal tages i brug. De studerende opfordrede til, at 
man i forbindelse med planlægningen fremadrettet er opmærksom på dette og, hvis mu-
ligt gør det anderledes.  
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