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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 (10:30-10:40) 
4.1 Forhåndsgodkendelse af valgfag (10:30-10:40) 

5. Diskussionspunkter (10:40-11:30) 
5.1 Studerendes trivsel under corona (Tine Fristrup og Maria Solhøj 
Madsen) (10:40-11:20) 
5.2 Diversitet og sexisme (11:20-11:50) 

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: 8. marts 2021 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67070930300   
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss, Jørn Bjerre, Ida Gran Ander-
sen, Tine Fristrup. 
 
Studerende: Nikolaj Gaardsdal Schiang, Andreas Hjertholm, Martin Harm Lode, 
 
Observatører:  Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria 
Solhøj Madsen (VEST), Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent). 
Trivselskoordinator, Amanda Krogsgaard Timmerman, deltager under pkt. 5.1. 
 
Fraværende:  Jacob Christensen, Maggie Müller (næstforperson), Nanna Emilia Wagner,  
Frederik Andresen, Mathilde Hansen 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/67070930300
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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. Orientering (10:10-10:30) 
3.1 Fra uddannelsesnævnsformanden 
3.1.1 Opsamling fra sidst UN-møde 
3.1.1.1 Undervisningsevaluering – er der moduler, der skal evalueres på anden vis 

pga. en særlig tilrettelæggelsesform 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 tog ønsket med videre til studienævnet, der ikke nåede at behandle øn-
sket på deres møde den 22. februar 2021. Det behandles på et kommende SN-møde. 
 
3.2 Fra afdelingsleder 
3.2.1 Sidste nyt i fht. COVID-19 
Drøftes under punkt 5.1. 
 
3.2.2 Nødstudieordninger pædagogisk sociologi sommereksamen 2021  
Afdelingsleder og UN-forpersonskab er blevet bedt om, at udarbejde en plan for, hvor-
dan der kan afholdes eksamen virtuelt, hvis eksamenerne ikke kan foregå på campus i 
sommeren 2021.  
Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til 
zoom, hvis vi får behov for en plan B. Nødstudieordninger vil kun træde i kraft ved en 
evt. nedlukning af universitetet.  
På pædagogisk sociologi er der ingen ordinære prøver i sommeren 2021, som kræver 
nødstudieordning. Der kan dog komme tilmeldinger til omprøve-terminen i august, som 
kan gøre, at der er fag på pædagogisk sociologi, som kræver omlægning til zoom/nødstu-
dieordning. Afdelingen kontaktes umiddelbart efter tilmeldingsfristen til omprøverne 
den 28. februar og uddannelsesnævnet skal derfor forberede sig på en skriftlig behand-
ling af eventuelle omprøver, der kræver omlægning/nødstudieordning, da nævnet højest 
sandsynlig ikke vil have de fornødne oplysninger til rådighed inden UN-mødet den 8. 
marts. 
Læs mere om retningslinjer for afholdelse af sommereksamen 2021 her (opdateres lø-
bende).  
Pædagogisk sociologi har ingen omprøver, der kræver omlægning/nødstudieordning, det 
er derfor ikke nødvendigt med en skriftlig høring. 
 
3.2.3 Tutorer til studiestart.  
Afdelingen har modtaget mange ansøgere. Der gives besked om ansættelse i den kom-
mende uge. 
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/
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3.3 Fra studienævnet 
3.3.1 Valgfag E21 
Studienævnet besluttede på deres møde den 22. februar at tage en pragmatisk tilgang til 
fagbeskrivelserne. Studienævnet godkendte derfor valgfagene med nedenstående kom-
mentarer til de enkelte beskrivelser. Der skal være en ensartethed for hver uddannelse, 
enten at der er eller ikke er ekstra læringsmål/faglige mål (jf. studieordningen) og i så 
fald hvor mange. Dette skal være i overensstemmelse med studieordningen. 
 
Forpersonen og studieleder løber alle beskrivelser igennem og melder tilbage til alle UN, 
som får en frist til at rette beskrivelserne til. Det tilstræbes at offentligøre valgfagene i 
Kursuskataloget senest d. 22. marts. 
 
På længere sigt er det dog vigtigt, at studienævnet tager en principiel drøftelse af læ-
ringsmålene/de faglige mål for valgfag på tværs af uddannelserne. 
 
Kursustitel  ECTS Udbydes i Udbyder  Holdstør-

relse 
SN godkendelse 

Oplevelsesanalyse og vidensudvikling  10  Emdrup     Pæd.soc. 35 Gode korte beskrivelser 

Social ulighed i uddannelse 10  Emdrup    
Aarhus 

Pæd.soc. 
Ingen maks. 

Gode korte beskrivelser 

Pierre Bourdieu – teoretisk tænkning og 
videnskabelig praksis 

10  Emdrup    
Aarhus 

Pæd.soc. 
Afventer 

Gode korte beskrivelser 

Videregående kvantitative metoder 10  Emdrup    
Aarhus 

Pæd.soc. Ingen maks. Gode korte beskrivelser 

Socialpædagogik 10  Emdrup 
Aarhus 

Pæd.soc. Ingen maks. Gode korte beskrivelser 

Uddannelsesledelse 10  Emdrup 
Aarhus  

Pæd.soc. 

35 

Kompetencemål til at 
lede kan ikke opfyldes på 
et 10 ECTS kursus og skal 
slettes.  

Virksomhedsprojekt 10  Emdrup 
Aarhus 

Pæd.soc. 
  

Gode korte beskrivelser 

 
3.3.2 Studiestart 2021 
Studienævnet godkendte de foreslåede datoer for studiestart 2021. KA Emdrup: Mandag 
d. 23. og tirsdag d. 24. august, Aarhus: Torsdag d. 25 og fredag d. 26. august (grundet 
stor pres på lokaler i Aarhus i starten af ugen. 
Ift. det overordnede rammeprogram for KA studiestarten var der enighed om, at det vil 
være at foretrække, at de studerende starter på uddannelsen og efterfølgende går sam-
men til det store arrangement. 
Studienævnet godkendte de overordnede indholdselementer. Det blev understreget, at 
det er vigtigt med en god koordinering af programmet mellem Afdelingsleder, tutorer og 
VEST. 
 
3.3.3 Kønsneutrale toiletter 
De studerende fremførte på mødet et ønske om at der både bør være toiletter til mænd 
og kvinder, men at der bør være et flertal af kønsneutrale toiletter. Studieleder går videre 
med dette. 
 
3.3.4 Spørgsmål til undervisningsevaluering F2021 og E2021 
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I henhold til DPUs kvalitetspolitik drøftede studienævnet muligheden for at ændre 
hvilke øvrige spørgsmål der skal indgå i undervisningsevalueringerne ud over de obliga-
torisk besluttet af AU.  
I forbindelse med at Blackboard udfases og Brightspace tages i brug i løbet af 2021, vil 
AU begynde at tage et nyt evalueringsmodul i brug, nemlig ”Blue”. Der er nedsat en 
tværgående arbejdsgruppe på AU, der frem mod sommer skal undersøge og udvikle en 
ny AU evalueringsmodel.  
Det vides endnu ikke om det bliver som hidtil, hvor der er 1-3 fælles AU spørgsmål og så 
spørgsmål på Studienævns og Uddannelsesnævns niveau, eller om der findes en anden 
model. Studienævnene vil blive involveret i arbejdet løbende.  
Pga. det igangværende arbejde ønske studienævnet at fastholde på de 4 fælles studie-
nævnsspørgsmål i foråret 2021. Uddannelsesnævnene har som altid mulighed for selv at 
vælge yderligere spørgsmål til og give modulkoordinatorerne adgang til også selv at for-
mulere spørgsmål. 
 
3.4 Fra øvrige medlemmer af UN 
Oplægget til indhold på medarbejderseminar i oktober er klar og præsenteres på medar-
bejdermøde den 9. marts 2021. 
 
3.5 Fra Studievejledningen 
Præsentation af VEST 
I forbindelse med, at vi har et nyt uddannelsesnævn, vil VEST gerne sikre, at nævnet 
kender til Studievejledningens tilbud til de studerende.  
Studievejledningen arbejder gennem tre ben. De to første hænger sammen med vores 
navn – VEST - som er en sammentrækning af de hovedfunktioner, vi har: VEjledning til 
kommende og nuværende studerende, samt Studieinformation: 

1) Vejledningen finder dels sted via mail, telefon og zoom – dette varetager Studen-
terstudievejlederne, som behandler over 4000 henvendelser årligt. Det handler både 
om viden om vores uddannelser, regler om optag, studietvivl, eksamensnervøsitet, 
regler, studieplanlægning ved sygdom og barsel etc. Derudover er vi tre fuldtidsvejle-
dere og koordinatorer (Morten, Emily og Maria), som kan bookes til individuelle 
samtaler, som oftest vil være gavnligt, hvis man er i en sårbar situation som stude-
rende, hvor man har brug for ekstra tid og tilgængelighed. Endelig laver vi work-
shops og arrangementer, der bidrager til de studerendes trivsel, som f.eks. studie-
gruppeværktøjer, Studieliv uden stress, specialeworkshops (proces) og semestermø-
der.  

2) Studieinformationsdelen foregår dels gennem vejledningerne. Men også gennem 
Studieportalen, som driftes af Morten og vores kolleger, der primært sidder med vej-
ledning på de andre institutter. Derudover afholder vi løbende informationsarrange-
menter, som skal hjælpe de studerende i at forstå rammerne og procedurerne i deres 
studieforløb. 

3) Organisation: Endelig sidder vi koordinatorer med i UN på de forskellige uddan-
nelser, ligesom vi koordinerer studievejledningsindsatsen sammen med bl.a. jer og 
øvrige nævn, administration og ledelse.  

 
Informationsmøde om valgfag på DPU 
Mandag den 8. marts med informationer om procedurer og muligheder i forbindelse 
med valg af valgfag på kandidatuddannelserne. Link til arrangementet her.  
 
3.6 Fra administrationen 
3.6.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

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

• Arts ansætter trivselskoordinator 
• IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget 
• Projektorienterede forløb og specialer i Power BI for 2020 
• Resultater fra studiemiljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen 
• Nyt bachelor.au.dk webunivers 
• Online Power BI workshops 2021 - Årlig status og uddannelsesevalueringer 
• Kommende arrangementer sætter fokus på de studerendes trivsel 

 
4. Beslutningspunkter (10:30-10:40) 
4.1 Forhåndsgodkendelse af valgfag (10:30-10:40) 
Studienævnet har på sit møde den 22. februar 2021 godkendt uddannelsernes påtænkte 
udbud af valgfag for efteråret 2021. Uddannelsesnævn med valgfag i E21 skal beslutte, 
om de udbudte valgfag kan forhåndsgodkendes. 
 
Bilag: 

- 04.1 Kandidat DPU valgfag til godkendelse E21 
 
Referat: 
UN drøftede kort uddannelsernes påtænkte udbud af valgfag for efteråret 2021 og var 
enige om at forhåndsgodkende alle valgfag. 
 
Beslutning: 
1. UN forhåndsgodkendte alle valgfag. 
 
5. Diskussionspunkter (10:40-11:30) 
5.1 Studerendes trivsel under corona (Tine Fristrup og Maria Solhøj Madsen) (10:40-

11:20) 
Uddannelsesnævnet opfordres til at diskutere:  
- Hvad er de største udfordringer i forhold til de studerendes faglige og sociale trivsel lige nu?  
(set fra hhv. STUD, VIP og VEST perspektiv)  
- Hvilke konkrete initiativer kan der være behov for?  
Den nye trivselskoordinator på Arts, Amanda Timmermann, vil præsentere et par af sine ideer til tiltag,  
og beder nævnet give feedback på disse.  
 
Tine Fristrup og Maria Solhøj Madsen foreslår desuden at sætte trivsel/omsorg på dagsordenen ved forårets  
møder i UN og foreslår derfor et fast punkt på dagsordenen.  
 
Baggrund: 
”Uddannelses- og forskningsministeren vil styrke unges trivsel med trivselskaptajner, 
coronabuddies og platforme for fællesskaber” – se link: https://ufm.dk/aktuelt/presse-
meddelelser/2021/uddannelses-og-forskningsministeren- vil-styrke-unges-trivsel-med-
trivselskaptajner-coronabuddies-og-platforme-for- faellesskaber 
 
Her finder I tre dokumenter: https://ufm.dk/publikationer/2021/trivsel-og-faellesskab 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-unges-trivsel-med-trivselskaptajner-coronabuddies-og-platforme-for-faellesskaber
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-unges-trivsel-med-trivselskaptajner-coronabuddies-og-platforme-for-faellesskaber
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-unges-trivsel-med-trivselskaptajner-coronabuddies-og-platforme-for-faellesskaber
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-unges-trivsel-med-trivselskaptajner-coronabuddies-og-platforme-for-faellesskaber
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/uddannelses-og-forskningsministeren-vil-styrke-unges-trivsel-med-trivselskaptajner-coronabuddies-og-platforme-for-faellesskaber
https://ufm.dk/publikationer/2021/trivsel-og-faellesskab
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https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-corona-situationen- 
pavirker-studerendes-trivsel.pdf https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/fi-
ler/analyse-naesten-halvdelen-af-alle- studerende-foler-sig-ensomme.pdf 
 
Vi vil gerne diskutere disse tre oplæg fra ministeriet – men særligt idékataloget, hvad 
tænker I om dette, er der noget vi kan bruger her i forhold til vores studerende? 
 
Hvad betyder det, at vi taler om trivsel, der følger den politiske intention om at få de stu-
derende igennem deres uddannelse hurtigst muligt (jf. Fremdriftsreformen) og på 
mange måder gør de studerens trivsel til et personligt anliggende, der nu pga. Corona- 
krisen forstærkes og ansvarliggør universitet som institution i forhold til at skabe nye 
former for studie-/undervisningsmiljøer (jf. lov om UVM – se fx DCUM oplæg: 
https://dcum.dk/media/2257/vejledning-2018undervisningsmiljoevurdering.pdf ), dvs. 
nye former for fællesskaber, der kunne koble universitetet til det man kalder ”place-ba-
sed community engagement in higher education” (Yamamura & Koth, 2018)? 
 
Hvad betyder det, at vi ikke kan problematisere strukturelle forhold som fx at de stude-
rende i forvejen er presset i deres uddannelse pga. af det politiske pres om at komme 
hurtigst muligt igennem? 
 
Hvad betyder det for vores (undervisere, vejledere, studievejledere, trivselskonsulent, 
Centre for Educational Development at Aarhus University (CED)- se her: https://news-
room.au.dk/nyheder/vis/artikel/nyt-faelles-paedagogisk-center-paa-au-gaar- i-luften/ ) 
måde at kunne drage omsorg for de studerende på? 
 
Forskellen på trivsel og omsorg skal her forstås som forskellen mellem velmenende in-
tentioner om hvordan de studerende trives bedst og så de studerendes egne bud på, hvad 
der støtter dem bedst – altså to forskellige rationale, som er vigtige at skelne mellem i 
forhold til en tilgang til ”de studerendes trivsel”. 
 
Referat: 
Den nye trivselskoordinator på Arts, Amanda Timmermann indledte med at introducere 
til trivsel på Arts og præsenterede et par af sine ideer til tiltag. Hendes PowerPoint er 
vedhæftet referatet. 
Uddannelsesnævnet drøftede herefter  
- Hvad er de største udfordringer i forhold til de studerendes faglige og sociale trivsel 
lige nu? (set fra hhv. STUD, VIP og VEST perspektiv)  
- Hvilke konkrete initiativer kan der være behov for?  
 
De studerende påpegede at det er fint med idékataloget, men at det er vigtigt at finde en 
balance og ikke lave for mange initiativer, der lader som om vi ikke er hjemme – man 
bliver ikke mindre ensom af at deltage i en online fest. 
Underviserne oplever at især de specialestuderende, der skriver alene er særlig ramt og 
efterspurgte at man organisere noget mere kollektivt. VEST supplerede med, at det også 
er deres oplevelse, at de specialestuderende har brug for et fællesskab. VEST har derfor 
lavet specialegrupper på tværs af Arts, hvor de studerende der er interesseret, kan bruge 
hinanden. 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-corona-situationen-pavirker-studerendes-trivsel.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-corona-situationen-pavirker-studerendes-trivsel.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-naesten-halvdelen-af-alle-studerende-foler-sig-ensomme.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-naesten-halvdelen-af-alle-studerende-foler-sig-ensomme.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/filer/analyse-naesten-halvdelen-af-alle-studerende-foler-sig-ensomme.pdf
https://dcum.dk/media/2257/vejledning-2018undervisningsmiljoevurdering.pdf
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/nyt-faelles-paedagogisk-center-paa-au-gaar-i-luften/
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/nyt-faelles-paedagogisk-center-paa-au-gaar-i-luften/
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/nyt-faelles-paedagogisk-center-paa-au-gaar-i-luften/
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Tine Fristrup supplerede med, at man i forskellige TR fora på Arts og AU drøfter forskel-
lene på at have bachelor- og kandidatuddannelser. Muligheden for at etablere sig som et 
hold er langt større på bacheloruddannelserne end de steder, hvor der kun er kandidat-
uddannelser. Samtidig er der mange kandidatstuderende, der af forskellige årsager ikke 
ønsker at deltage i det sociale studiemiljø. Der skal tages højde for de forskellige interes-
ser. 
Tine Fristrup fortalte at man andre steder på AU har god erfaring med at åbne og lukke 
Zoom-undervisningen en halv time før og efter undervisningen og dermed muliggøre 
smalltalk for de studerende, uden at underviseren er tilstede. De studerende blev spurgt 
om man ønskede denne mulighed. De studerende var enige om, at det kommer meget an 
på undervisningen. Hvis det er ren forelæsning, har man ofte brug for at hvile hovedet 
efterfølgende og har ikke altid overskud til at være social. De studerende påpegede, at 
det for dem er vigtigt, at de på forhånd ved, hvad det er for en type undervisning de går 
ind til for at kunne indstille sig mentalt – er det ren og skær forelæsning eller er det 
mere aktivt inddragende undervisning. 
De studerende understregede desuden, at det de savner allermest er det fysiske møde og 
de muligheder det giver for spontanitet. 
Forskellige undersøgelser peger på, at de studerende, der i forvejen er sårbare har fået 
det meget sværere under corona. De, der er i fælleskaber, der fungere, rammes ikke lige 
så hårdt. Det er svært at etablere studiegrupper med studerende, man ikke kender. 
VEST oplever at nogle studerende ønsker at vide, hvad der sker når AU åbner op igen. 
De studerende havde umiddelbart ikke det behov, da de, for ikke at blive skuffede, 
endnu ikke tør håbe på genåbning. Bare det at komme til en forelæsning vil være som at 
vinde i lotto. De studerende ser meget frem til spontaniteten, da alt er planlagt under co-
rona. 
Tine Fristrup og Maria Solhøj Madsen foreslog at sætte trivsel/omsorg på dagsordenen 
ved forårets møder i UN og foreslog derfor et fast punkt på dagsordenen. Uddannelses-
nævnet var enige om, at det var en god idé. 
 
5.2 Diversitet og sexisme (11:20-11:50) 
Uddannelsesnævnet drøfter hvad man kan gøre for at understøtte diversitet og modvirke 
sexisme på uddannelsen. 
 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede, hvad man kan gøre for at understøtte diversitet og mod-
virke sexisme på uddannelsen. 
Jørn Bjerre efterspurgte indledningsvis en slags konsensus omkring, hvad der er kræn-
kende adfærd. Det er en svær diskussion at tage når krænkende adfærd ikke er defineret. 
Tine Fristrup påpegede, at det er svært at lave definitioner, men at man som underviser 
skal være klar over, at hvis man bringer bestemte emner op, så risikere man at krænke 
studerende. 
De studerende har ikke oplevet krænkende adfærd, og er usikre på, hvor de skal hen-
vende sig, hvis de oplever det. Dirk Michel-Schertges opfordrede de studerende til at gå 
til studievejledningen, UN-forpersonen eller til afdelingsleder. På AU hjemmesiden er 
der flere eksempler på, hvor man kan få hjælp: https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/  
Tine Fristrup efterspurgte en procedure, der sikrer etableringen af en sober og etisk for-
svarlig dialog. 

https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/
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VEST gjorde opmærksom på, at man altid kan henvende sig til studievejledningen, hvis 
man som studerende oplever krænkende adfærd. De studerende er garanteret anonymi-
tet, men Studievejlederne kan gå tilbage til uddannelsen, hvis der er noget strukturelt 
man kan gå ind i. 
Dirk Michel-Schertges gjorde opmærksom på, at studienævnet har planlagt at drøfte em-
net i løbet af efteråret. Tanken er at drøftelserne munder ud i en form for ”Code of con-
duct”. 
Uddannelsesnævnet var enige om, at man ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan 
arbejde videre i forhold til ovenstående drøftelser. Arbejdsgruppen består indtil videre af 
Dirk Michel-Schertges, Tine Fristrup og Martin Harm Lode. De studerende i uddannel-
sesnævnet spørger deres medstuderende og melde interesserede ind til Dirk Michel-
Schertges på dimi@edu.au.dk  
 
6. Forslag til kommende møder (11:50-11:55) 
6.1 Forslag til kommende UN-møder 

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

• Opfølgning på semestermøder på 2. semester 
• Status på trivsel 
• Styrkelse af intern organisering på Arts 
• Årlig status (datamateriale og handleplaner) 
• … 

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

• Status på trivsel 
• Status på V&M (Ida) 
• Årlig status og handleplaner 
• Undervisningsplaner E21 (faste moduler) 
• Forslag til mødedatoer E21 
• … 

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

• Status på trivsel 
• Årlig status og handleplaner 
• 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) 
Niels Rosendal Jensen oplyste at ca. 10% af de studerende ikke er gået til eksamen på 
V&M i København, flere end normalt er dumpet og er gået til omprøve. I Aarhus har der 
ikke været lignende udfordringer. 

mailto:dimi@edu.au.dk
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Ida Gran Andersen fortalte at faget er opmærksom på forskellige problematikker om-
kring eksamensformen (portfolio), hvor der er meget forskelligartede opgaver og flere 
forskellige undervisere er inde over. Der er kickstartet en proces så det sikres, at det at 
gå til eksamen i V&M er det samme i Aarhus som i København. 
Tine Fristrup foreslog at man drøfter, hvad der sker, når underviserne sidder alene og 
bedømmer – ikke med henblik på at gøre det ens, men ift. at understøtte hinanden.  
Uddannelsesnævnet får en status på processen på næste UN-møde. 
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