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

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

3. Introduktion til UN (10:10-10:25) 

4. Orientering (10:25-10:45) 
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
4.2 Fra afdelingsleder 
4.3 Fra studienævnet 
4.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
4.5 Fra Studievejledningen 
4.6 Fra administrationen 

5. Beslutningspunkter (10:45-11:35) 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag efterår 2021 (10:45-11:05) 
5.2 Beslutning om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2021 og 
E2021 (11:05-11:25) 
5.3 Ønsker om nye studieordninger til efterfølgende år til 1.9.2022 (11:25-
11:35) 

6. Forslag til kommende møder (11:25-11:35) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 
6.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

7. Evt. (11:35-11:45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato: 8. februar kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63623594781  
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), Nanna Emilia Wagner, Nikolaj Gaardsdal 
Schiang. 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria 
Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent). 
 
Fraværende: Andreas Hjertholm, Frederik Andresen, Martin Harm Lode, Mathilde Han-
sen 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/63623594781
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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) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
3. Introduktion til UN (10:10-10:25) 
Annike Martínez orienterede kort om punktet, hvorefter UN-medlemmer havde mulig-
hed for at stille de spørgsmål, der var opstået i forbindelse med læsningen af PP præsen-
tationen Introduktionen til det nye UN. 
Medlemmerne opfordredes herefter til at kontakte Dirk Michel-Schertges og/eller An-
nike Martínez, hvis man har spørgsmål relateret til uddannelsesnævnsarbejdet. 
 
4. Orientering (10:25-10:45) 
4.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
4.1.1 Opsamling fra sidst UN-møde – Status på konstituering 
De studerende har peget på Maggie Müller som næstforperson i uddannelsesnævnet. 
 
4.1.2 Notat om evaluering af undervisningen i E20 er sendt til skriftlig behandling 

blandt nævnets medlemmer 
Der er ikke indkommet bemærkninger til notatet, der derfor betragtes som godkendt. 
 
4.2 Fra afdelingsleder 
4.2.1 Sidste nyt i fht. COVID-19 
Undervisning afvikles fortsat online.  

Derudover blev Uddannelsesnævnet orienteret om at: 

• Niels Rosendal Jensen og Jørn Bjerre havde deltaget som afdelingens repræsentan-
ter i det online Åbent hus arrangement. Det var meget stor interesse for arrangemen-
tet, god respons og generelt en god dag i betragtning af, hvor abstrakt det var. 

• Martin Munk er ansat som professor på deltid. 

4.3 Fra studienævnet 
4.3.1 Status på afholdelse af vintereksamen 2020/2021 
Efter omstændighederne er det gået godt, men der har været mindre udfordringer på en-
kelte uddannelser, primært af teknisk karakter. 
 
4.3.2 Indstilling af studieleder 
Studienævnet indstillede Eva Silberschmidt Viala som studieleder for den kommende 
periode. 
Studienævnet fandt ikke, at processen, hvorigennem en person udvælges til indstilling 
som studieleder, er tydelig og kendt, og derfor ønskede studienævnet en mere gennem-
sigtig og åben proces næste gang en studieleder skal indstilles. 
 
4.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
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4.5 Fra Studievejledningen 
Maria Solhøj Madsen orienterede ift.: 

• Et vellykket Åbent Hus i torsdags, VEST er glade for samarbejdet i forbindelse 
med det. De besøgende kan gense videoer på hjemmesiden. Vi får mange hen-
vendelser ift. vores uddannelser og optag i vejledningen nu her.  

• Valgfagsarrangement, 8. marts. Se link til arrangementet her: https://stude-
rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrange-
ment/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/  

• Forårets semestermøder på 2. semester forløber hhv. 2. marts (Aarhus) og 5. 
marts (KBH). De studerende orienteres gennem BB og undervisningsplaner.  

• På mødet i marts forventer vi at have indstilling til Studiegruppeværktøjer ved 
Studievelkomsten 2021 med.  

Maggie Müller opfordrede til at man indtænker en kombination af fysiske og online ar-
rangementer, når vi er tilbage i en normal hverdag og ikke går tilbage til udelukkende fy-
siske arrangementer. 
 
4.6 Fra administrationen 
4.6.1 Orientering om studieordningsændringer efter behandling i dekanatet til 

ikrafttrædelse 1.9.2021 
Prodekanen for uddannelse har behandlet de indkomne forslag til studieordningsæn-
dringer. På baggrund af dette orienteres UN om studieordningsændringer til ikrafttræ-
delse 1. september 2021. 
De godkendte studieordningsændringer publiceres og træder i kraft i studieordningen 1. 
september 2021. Efterårsfag offentliggøres i kursuskataloget pr. 1. april 2021. 
 

Godkendte ændringer 
Uddannelse Modul Ændring 
KA Pædagogisk so-
ciologi 

Socialisering 
og hverdags-
liv 

Ensretning af prøvebeskrivelser på fri hjem-
meopgaver, hvor der har været forvirring 
blandt undervisere og studerende i forhold til, 
hvor meget der skal skrives individuelt og fæl-
les ved de skriftelige opgaver, da der stod for-
skellige formuleringer. Pæd. soc. havde ind-
stillet, at der bruges samme standardformule-
ring som på valgfagene. 

KA Pædagogisk so-
ciologi 

Aktuelle pæ-
dagogisk so-
ciologiske te-
maer 

Ensretning af prøvebeskrivelser på fri hjem-
meopgaver, hvor der har været forvirring 
blandt undervisere og studerende i forhold til, 
hvor meget der skal skrives individuelt og fæl-
les ved de skriftelige opgaver, da der stod for-
skellige formuleringer. Pæd. soc. havde ind-
stillet, at der bruges samme standardformule-
ring som på valgfagene. 

KA Pædagogisk so-
ciologi 

Speciale Portfolioeksamensformen er forbeholdt 4+4-stu-
derende.  

 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/informationsmoede-om-valgfag-paa-dpu-online-zoom/
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4.6.2 Nyhedsbrev fra Arts studier 
Annike Martínez orienterede kort om nyheder fra Arts studiers februar nyhedsbrev. Ny-
hedsbrevet er vedhæftet referatet og kan desuden læses på underviserportalen her.  
Februar udgaven indeholder information om:  

• Sprogpolitik – påmindelse om gældende regler 
• Arbejdet med studievelkomst 2021 er i gang 
• Opdatering af studieportalen med nye medlemmer i studienævn og uddannelses-

nævn 
• Bacheloroptag ift. gennemsnitlig adgangsgivende kvotient i Power BI 
• Frafaldstal på BA ift. adgangsgivende gennemsnit, kvote og prioritering i Power 

BI 
• Arts CompanyDating bliver del af Arts Karriereuge 
• Karrierearrangementer for studerende frem til påske: 

o Tirsdag d. 9/2 – Overvejer du Projektorienteret forløb 
o Onsdag d. 10/2 – Få tips til dit CV og ansøgning 
o Tirsdag d. 16/2 – LinkedIn for begyndere 
o Uge 8 – Arts Karriereuge 
o Mandag d. 1/3 – Professionsuddannet akademiker 
o Onsdag d. 3/3 – Morgentalk: Job i det offentlige – Projektleder i kom-

munen 
o Tirsdag d. 9/3 – På udkig efter studiejob 
o Onsdag d. 17/3 – Drømmer du om at bliver underviser? 

Se mere om de enkelte arrangementer og de der tilføjes løbende her: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrange-
menter/ 

 
5. Beslutningspunkter (10:45-11:35) 
5.1 Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag efterår 2021 (10:45-11:05) 
Uddannelsesnævnet behandlede de indkomne fagbeskrivelser for valgfag for E2021 på 
pædagogisk sociologi. I behandlingen kom uddannelsesnævnet blandt andet omkring: 

• Fordele og ulemper ved at sætte bindinger for det samlede antal udbudte valgfag. 
• 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 ovennævnte med fordel kan drøftes på et medar-
bejdermøde, hvor også muligheden for valgfag på AU Summer University kan inddrages. 
 
Beslutning:  
1. Uddannelsesnævnet godkendte de indkomne forslag med ovenstående kommenta-

rer. Annike Martínez sender forslagene til videre behandling i SN. 
 
5.2 Beslutning om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2021 og E2021 (11:05-

11:25) 
Uddannelsesnævnet indledte punktet med at en drøftelse af understanding, hvordan det 
gøres forståeligt for de studerende, hvad de undervises i og hvad der menes med formid-
ling. 
Jacob Christensen opfordrede uddannelsesnævnet til at læse kronikken Softpower-”fæ-
nomenologiens” indtog i Forskerforum. Kronikken er skrevet af Tine Fristrup, Jens Erik 
Kristensen og Steen Nepper Larsen er fra Forskningsenheden i Samtidsdiagnostik ved 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/arrangementer/
https://www.forskerforum.dk/magasinet/2021/340/softpower-faenomenologiens-indtog
https://www.forskerforum.dk/magasinet/2021/340/softpower-faenomenologiens-indtog
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DPU, Aarhus Universitet.  
Uddannelsesnævnet tog herefter stilling til de tre spørgsmål og besluttede nedenstående. 
 
Beslutning: 
1) Spørgsmål på uddannelsesnævnsniveau i forårets og efterårets undervisningsevalue-

ringer 
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 pædago-
giske 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 virkemid-
ler, holddiskussioner, gruppe- og studenter-arbejde) 

Alle semestre 

AR-DPU-SN-
062 

Jeg har været sikker på, hvad der forventedes af mig fag-
ligt på faget/modulet 

Alle semestre 

UN formuleret 
spørgsmål 

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. 
 
5.3 Ønsker om nye studieordninger til efterfølgende år til 1.9.2022 (11:25-11:35) 
Fordi processer for studieordninger og ændringer hertil startes op i foråret, var UN ble-
vet bedt om at gøre status på igangværende projekter og evt. opstart af kommende pro-
cesser.  
 
Beslutning: 
1) Uddannelsesnævnet drøftede ønsker til ny studieordning og var enige om, at den 
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igangsatte proces i afdelingen, hvor man blandt andet drøfter vægtningen i de enkelte 
fag, måske på sigt kan betyder ændringer til den nuværende studieordning, men for nu-
værende er man tilfreds og ønsker ikke at revidere hele eller dele af studieordningen. 
 
6. Forslag til kommende møder (11:25-11:35) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

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

• Drøftelse af trivsel med udgangspunkt i oplæg fra ministeriet og eventuelt med 
deltagelse af ny trivselskoordinator (Tine Fristrup og Maria Solhøj Madsen) 

• Diversitet og sexisme 
• Studiegruppeværktøjer ved Studievelkomsten 2021 (Maria Solhøj Madsen) – 

det er efter UN-mødet besluttet at studiegruppeværkstøjer skal afklares med af-
delingsleder. Den endelige diskussion om studiegruppeværktøjer tages først i 
UN, når der diskuteres indhold af studiestartsprogram. 

• … 
 

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 
• 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. (11:35-11:45) 
Maria Solhøj Madsen gjorde uddannelsesnævnet opmærksom på, at Arts med henblik på 
at understøtte studerendes trivsel i en corona-tid har ansat Amanda Kroghsgaard Tim-
mermand som trivselskonsulent. Amanda er Arts dimittend og har været studielivsam-
bassadør samt meget engageret i studenterpolitik og studenterforeninger i sin studietid 
og har med en kandidat i medievidenskab kompetencer i SoMe. 
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