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Mødedato: 14. november 2022 kl. 9.00-10.30 
Mødested: Fysisk fremmøde: Aarhus 1483-556 Inspiratorium; Emdrup D120. 
Online deltagelse: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62729035741    
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Felix Weiss, Ida G. Andersen, Jørn Bjerre 
Studerende: Anna-Bjørg M. Christensen (næstforperson), Mette E. Schaub 
Observatører: Niels R. Jensen (afdelingsleder), Dan F. Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj 
(VEST), Annike V. Martínez (SNUK, referent). 
Gæster: Under pkt. 3.1. deltager Marianne Høyen, Rune Müller Kristensen  
Afbud: Tine Fristrup, Dirk Michel-Schertges (forperson), Josephine D. H. Fischer, An-
dreas E. Schaub, 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62729035741
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (9.00-9.05) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Meddelelser/Nyt fra (9.05-9.20) 
2.1 Fra afdelingsleder 
2.1.1 Status på arbejdet med ny studieordning, herunder inddragelse af UN 
Afdelingsleder orienterede om, at det er muligt at lave studieordning til ikrafttrædelsen 1. 
september 2025 i stedet for som tidligere oplyst 1. september 2024. Dette da man i 2023 
skal gennem uddannelsesevaluering. Det kan være ressourcetungt at køre processerne pa-
rallelt og der er gode erfaringer med at inddrage erfaringer og input fra de eksterne ek-
sperter, der deltager i evalueringen, i det efterfølgende arbejde med ny studieordning.  
Afdelingen drøfter om man foretrækker det ene eller det andet på et kommende medar-
bejdermøde. 
 
2.1.2 Valgfagsudbud efterår 2023 
Uddannelsesnævnet skulle på november-mødet fortsætter drøftelsen fra oktober-mødet 
og fastsætte kriterier for det kommende valgfagsudbud til efteråret 2023.  
Pæd. soc. er i mellemtiden blevet pålagt af institutledelsen at udbyde valgfagene Socialpæ-
dagogik og Specialpædagogik og PPR i daginstitution og skole i E23. Drøftelsen ift. krite-
rier udgår derfor. Det er fortsat muligt at vælge Virksomhedsprojekt i stedet for et valgfag. 
Flere undervisere har på medarbejdermøde udtrykt ønske om, at der udbydes et kvantita-
tivt valgfag. Afdelingsleder oplyste, at afdelingen max kan udbyde tre valgfag.  
UVAEKA sender valgfagsskabeloner til afdelingsleder primo/medio december. Afdelings-
leder videreformidler til underviserne. I valgfagskabelonen beskrives fagets formål og ind-
hold. Deadline for indsendelse til afdelingsleder vil være 1. februar så UN kan behandle 
forslagene på februar mødet. Hvorefter Studienævnet godkender det samlede valgfagsud-
bud på DPU på deres februarmøde. 
 
2.2 Fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
2.2.1 Fra studienævnet 
På mødet den 28. oktober 2022, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Brug af undervisningsevalueringen til at kvalitetssikre undervisningen fremadrettet, 
herunder om SN skal have spørgsmål til undervisningsevalueringen  

• Specialeevaluering 
• Revision af skabelonbeskrivelse for Virksomhedsprojekt 
• Kvalitetssikring af intern bedømmelse 
• Indstilling til National Undervisningspris 2023  
• De studerendes engagement 
• Evaluering af mødestedet  
• Valg  

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
2.3 Fra øvrige medlemmer af UN 
Underviserne påpegede at de fortsat oplever en del studerende der er tilmeldt uddannel-
sen, men som ikke møder op til undervisning på 1. semester. Det er svært at lave studie-
grupper, hvis oversigterne over de studerende i Brightspace ikke er retvisende. 

https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/115085/Socialpaedagogik
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/115085/Socialpaedagogik
https://www.kursuskatalog.au.dk/da/course/115273/Specialpaedagogik-og-PPR-i-daginstitution-og-skole
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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Annike Martínez henledte nævnets opmærksomhed på beslutningen om at udvide pilot-
projektet med studiestartsprøver på alle kandidatuddannelser i 2 år gældende fra 1. sep-
tember 2022 så det omfatte alle kandidatuddannelser på Arts.  
Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at studiestartsprøver har virket efter hensigten med 
at få identificeret studerende, der ikke reelt er begyndt på den ansøgte uddannelse (de så-
kaldte spøgelsesstuderende) og få dem udmeldt inden 1. oktober uden at ramme stude-
rende, der reelt har påbegyndt deres uddannelse. 
Studiestartsprøverne sikrer derved mere valide tal for optagelse og frafald på uddannel-
serne, hvilket er grunden til, at studiestartsprøver nu udvides til alle kandidatuddannel-
ser.  
 
2.4 Fra Studievejledningen 
Maria Solhøj Madsen orienterede nævnet om forsinkelsessamtaler. VEST inviterer i denne 
måned til forsinkelsessamtaler for studerende, der er mere end 30 ECTS point forsinkede. 
På Pædagogisk Sociologi inviteres 42 studerende. Sidste efterår var det tilsvarende tal 36, 
i E20 42 og i E19 43. Faldet skal ses i lyset af et lavere optag 
 
2.5 Fra Administrationen 
2.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  
November nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  

• Skemaerne for forårssemesteret 2023 er offentliggjort  
• Summer University 2023 
• Tid til første job – ny Power BI rapport 

Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  
Bilag: 

- 02.5.1 November 2022 Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
3. Beslutningspunkter (9.20-10.10) 
3.1 Undervisningsplaner F23 (9.20-9.55) 
Uddannelsesnævnet drøfter og godkender undervisningsplaner for foråret 2023 for Socia-
lisering og hverdagsliv (S&H) samt Uddannelse, institution og politik - komparative per-
spektiver (UIP). 
 
I udgangspunktet anerkendes det, at de faglige team, der udarbejder planerne for de en-
kelte moduler, er den faglige instans. UN skal i vurderingen af planerne lægge vægt på 

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

(2) Hvorvidt beskrivelserne af de enkelte sessioner er tilstrækkeligt informative i for-
hold til de studerende 

(3) Hvorvidt der er overlap fra det ene modul til det andet – dette gælder især pro-
gressionen fra moduler på 1. semester til moduler på 2. semester 

(4) Hvorvidt der er tilstrækkelig tværgående sammenhæng mellem modulerne på de 
enkelte semestre; det gælder primært for 1. og 2. semesters vedkommende 

De modulansvarlige er inviteret til at deltage under punktet. 
 
Forslag til beslutning: 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Nyhedsbreve_Arts_studier/2022/April_2022_Nyhedsbrev_fra_Arts_Studier_DA_ENG.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Med afsæt i mødets drøftelser beslutter UN, om der er nogle undervisningsplaner som på 
det foreliggende grundlag ikke kan godkendes, og som derfor efter gennemarbejdning i 
forlængelse af dagens sparring skal sendes til godkendelse hos afdelingsleder. 
 
Bilag: 

- 03.1.1 Udkast uv-plan F23 S&H København 
- 03.1.2 Udkast uv-plan F23 S&H Aarhus 
- 03.1.3 Udkast uv-plan F23 UIP København og Aarhus  

 
Referat: 
UN drøftede følgende undervisningsplaner: 
 
S&H Aarhus 
Modulkoordinator Felix Weiss oplyste, at der ikke er de store ændringer ift. sidste år. Dog 
er der kommet mere kollektiv vejledning. 
Underviser roste strukturen omkring den første forelæsning, hvor begge undervisere er 
med. De studerende var enige i, at det giver god sammenhæng ift. at forstå hvad modulet 
går ud på. 
Uddannelsesnævnet godkendte undervisningsplanen.  
 
S&H København 
Modulkoordinator Marianne Høyen fortalte kort om tankerne bag opbygningen af under-
visningsplanen, der begynder med indledningsforelæsninger, herefter fordybelsesforelæs-
ninger og til sidst kollektiv vejledning. 
De studerende påpegede, at de tidligere havde udtrykt utilfredshed med placeringen af 
vejledningen, der lå på samme tidspunkt som miniprojektet på S&H. Modulkoordinator 
undersøger om det er muligt at bytte lidt rundt, men der er mange hensyn at tage. 
Herefter drøftede uddannelsesnævnet forskellene mellem den undervisning de stude-
rende modtager i Emdrup kontra Aarhus. Oplevelsen er at der er stor forskel på, hvor me-
get der koordineres mellem modulerne campus i mellem. De studerende påpegede desu-
den, at forskellene italesættes af underviserne, hvilket opleves som problematisk. 
Uddannelsesnævnet godkendte undervisningsplanen. 
 
UIP Aarhus og København 
Modulkoordinator Rune M. Kristensen oplyste, at man har gentænkt modulet på bag-
grund af nye undervisere og evalueringer fra såvel studerende som undervisere. 
Indholdsmæssigt er planen ens på tværs af begge campi. 
Nævnets undervisere gjorde opmærksom på, at man med fordel kan fremskrive den røde 
tråd, så sammenhængen bliver endnu tydeligere for de studerende. Dette kan f.eks. gøres 
ved at sætte forelæsningerne ind i nogle overordnede kategorier. 
Uddannelsesnævnet godkendte undervisningsplanen. 
 
Beslutning: 

1. Uddannelsesnævnet godkendte undervisningsplanerne for S&H København, S%H 
Aarhus og UIP Aarhus og København. 
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3.2 UN-spørgsmål til undervisningsevaluering 2023 (9.55-10.05)  
Uddannelsesnævnet har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på UN-ni-
veau – ud over det ene obligatoriske AU- spørgsmål og studienævnets obligatoriske 
spørgsmål. UN kan selv formulere spørgsmålene, der vil være med i alle undervisnings-
evalueringerne på uddannelsen i 2023.  
 
Link til DPU´s evalueringspolitik  
UN skal være opmærksom på evt. krav som fremgår af instituttets evalueringspolitik. 
 
Obligatorisk AU-spørgsmål:  
1) ”Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som…”  
[Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte]  
 
Obligatoriske SN-spørgsmål (SN fastlagde spørgsmål d. 28. oktober 2022) 

• Modulets tilrettelæggelse har motiveret til aktiviteter i grupper   
• Min forståelse af emnerne blev styrket ved at diskutere og arbejde kursusmaterialet 

igennem med min gruppe  
 
SN valgte ikke at fortsætte med følgende obligatoriske evalueringsspørgsmål: 

• Der er et godt fagligt samspil mellem studerende og undervisere 
• Hvor meget energi vurderer du selv, at du har lagt i modulet? 

 
UN har mulighed for at vælge nogle af de fravalgte spørgsmål for at sikre kontinuitet. 
 
UNs tidligere spørgsmål: 
 Ingen, UN besluttede i november 2021, at man ikke ønsker fælles uddannelses-

nævnsspørgsmål. 
 

Historik fra UN-møde pæd. soc. november 2021: 
1. Om uddannelsesnævnet ønsker/ikke ønsker fælles uddannelsesnævnsspørgsmål 

Beslutning: UN besluttede at man ikke ønsker fælles uddannelsesnævnsspørgsmål i 
F22.  

2. Om uddannelsesnævnet giver lov til/ikke giver lov til, at modulkoordinatorerne (un-
derviser) kan indsætte yderligere spørgsmål.  
Beslutning: UN besluttede, at de modulansvarlige skal have lov til at indsætte yder-
ligere spørgsmål, hvis de ønsker det. 

3. Om uddannelsesnævnet giver lov til /ikke giver lov til at modulkoordinatorerne (un-
derviser) kan indsætte åbne svarkategorier. 
Beslutning: UN besluttede at give modulkoordinatorerne lov til at indsætte åbne 
svarkategorier, hvis de ønsker det.  

4. Om uddannelsesnævnet vil sætte et maksimum på antallet af spørgsmål, der kan 
indgå i en modulevaluering, der er mindre end de 20, som evalueringssystemet sam-
let tillader (2 AU spm +6 SNs spm= 8 i alt, hvilket giver mulighed for op til 12 UN 
og/eller underviser spørgsmål).  
Beslutning: UN besluttede ikke at sætte et maksimum på antallet af spørgsmål. 

 
Forslag til beslutning:  
UN beslutter, om der skal sættes obligatoriske UN-spørgsmål på evalueringen i 2023 og 
evt. hvilke, herunder om nogle af de eksisterende spørgsmål skal omformuleres. 
 
Næste skridt. 

https://studerende.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/DPU_Evalueringspolitik_januar_2020.pdf
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Afdelingsleder sender rettelser eller nye spørgsmål til akjensen@cas.au.dk senest den 1. 
december 2022.  
 
Bilag:  

- 03.2.1 UV-evaluering 1 Skabelon til rettelser – undervisningsevaluering 
- 03.2.2 UV-evaluering 2 Spørgsmål kursusevaluering Arts E22 – muligt at udsøge de spørgs-

mål, der bliver brugt i forvejen til evaluering af afdelingens uddannelser 

- 03.2.3 UV-evaluering 3 Kvalitetssikret spørgsmålsbank (2021) - indeholder spørgsmål, der 

er kvalitetssikret af CED, og som er tænkt som inspiration til undervisere 

 
Referat: 
Uddannelsesnævnet drøftede punktet – se under beslutninger. 
 
Beslutning: 
1. Ift. at fastholde historikken og dermed følge udviklingen, ønsker UN at fastholde føl-
gende spørgsmål som SN har valgt at udelade fremadrettet: 

• Hvor meget energi vurderer du selv, at du har lagt i modulet? 
Dog med en forklaring på hvilken slags aktiviteter, der kan indgå i besvarelsen. Spørgsmå-
let er således eneste fælles uddannelsesnævnsspørgsmål i 2023. 
2. De modulansvarlige skal fortsat have lov til at indsætte yderligere spørgsmål, hvis de 
ønsker det. 
3. Modulkoordinatorerne skal fortsat have lov til at indsætte åbne svarkategorier, hvis de 
ønsker det.  
4. Der sættes fortsat ikke et maksimum på antallet af spørgsmål der kan indgå i en modul-
evaluering (systemet tillader max. 20 i alt) 
 
Næste skridt. 
Afdelingsleder sender det nye spørgsmål til akjensen@cas.au.dk  senest den 1. december 
2022.  
 
3.3 Mødeplan UN-møder 2023 (10.05-10.10) 
Studienævnet har på deres møde den 28. september fastlagt mødeplan for 2023. Uddan-
nelsesnævnet fastlægger mødeplan i forhold hertil.  
Møderne er placeret mandage eller onsdage kl. 13-15 (marts og maj-møderne dog tirsdag 
9-11 og april-mødet torsdag 9-11), så de så vidt muligt ikke kollidere med planlagt under-
visning. Samtidig er der forsøgt taget hensyn til Us ønske om eftermiddage og anbefalin-
gen om at UN-møder placeres mindst 10 dage førend et studienævnsmøde af hensyn til 
evt. tilbagemelding til studienævnet. 
 
Forslag til datoer er:  
Mandag den 16. januar kl. 13-15 
Onsdag den 8. februar kl. 13-15 
Tirsdag den 7. marts kl. 9-11 
Torsdag den 13. april kl. 9-11 
Tirsdag den 9. maj kl. 9-11 
Mandag den 5. juni kl. 13-15 
Mandag den 11. september kl. 13-15 
Mandag den 9. oktober kl. 13-15 

mailto:akjensen@cas.au.dk
mailto:akjensen@cas.au.dk
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Mandag den 6. november kl. 13-15 
Mandag den 4. december kl. 13-15 

Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkender mødeplan for 2023 
 
Bilag: 
- 03.4 Forslag til mødeplan 2023, Pæd. soc. 
 
Beslutning: 
1. Uddannelsesnævnet godkendte ovenstående mødedatoer.  
2. Annike Martínez booker fysiske lokaler i Emdrup og Aarhus samt Zoom-lokale og sen-
der outlook-indkaldelse til alle mødedeltagerne. 
3. Når de nye studerende træder til i januar, aftales set-up omkring formøder med de stu-
derende. 
 
4. Diskussionspunkter (10.10-10.20) 
4.1 Åbent Hus 2023 (10.10-10.15) 
UN drøfter Åbent Hus for uddannelserne.  
I forbindelse med årets Åbent Hus er der brug for at finde studenterrepræsentanter for 
begge uddannelser.  
Studenterperspektivet er et vigtigt element i åbent-hus-arrangementet og det er derfor 
vigtig at kunne tilbyde de kommende ansøgere dette. 
Der afventes stadig en endelig udmelding om arrangementet bliver fysisk, online eller en kom-
bination, men VETS vil gerne af hensyn til planlægning igangsætte rekrutteringen af stude-
rende allerede nu. 

 
Praktisk 
• Dato: Emdrup: 7. februar 2023 og Aarhus: 9. februar 2023 (begge dage i tids-

rummet kl. 16-20). Såfremt arrangementet bliver online vil det blive afholdt den 7. 
feb.  

• Hvis muligt gerne 2-3 studerende pr. campus  
• Opgaven for de studerende består i deltagelse på en messestand, hvor man svarer på 

spørgsmål fra de besøgende - samt evt. i et kort fagligt oplæg i samarbejde med afde-
lingen  

• Arbejdet er ulønnet, men en god mulighed for at øve sig i formidling af sin faglighed 
og samtidig deltage i en meningsfuld opgave. DPU giver aftensmad og udarbejder en 
udtalelse til alle deltagende studerende.  

 
Næste skridt: 
Studerende som gerne vil hjælpe til, kan skrive til aabenthus@dpu.dk. Efterfølgende vil de 
blive kontakt med nærmere info. Deadline for tilmelding er hurtigst muligt og senest 22. 
november. 
 
Referat: 
Åbent hus afholdes udelukkende online den 7. februar. Jørn Bjerre holder det ene oplæg 
og der findes en anden fra Emdrup til det andet oplæg. Det fungerede godt, at Niels Ro-
sendal som afdelingsleder tog et af oplæggene sidste år. 

mailto:aabenthus@dpu.dk
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VEST går ind i opgaven med at lave fysisk rundvisning på begge campi sammen med stu-
denterstudievejlederne. Nævnet foreslog, at der i den forbindelse også er studerende fra 
de enkelte uddannelser til stede. Maria Solhøj tager det med videre til planlægningsgrup-
pen. 
Der skal findes studerende fra begge campi til at deltage i onlinedelen. Mette Schaub vil 
gerne deltage. Josephine D. H. Fischer deltog ikke på mødet, men hun er muligvis også in-
teresseret. 
Studerende som gerne vil hjælpe til, kan skrive til aabenthus@dpu.dk. Efterfølgende vil de 
blive kontakt med nærmere info. Deadline for tilmelding er hurtigst muligt og senest 22. 
november. 
 
4.2 Valg på AU (10.15-10.20) 
Listeansvarlig (Andreas) orienterer om status på valget. Opstillingsperioden løb fra 10.-14. 
oktober. Det er kun studerende der er på valg. Læs mere om valget her. 
 
Referat: 
Annike Martínez orienterede nævnet om, at fire studerende er valgt ind, 2 fra Emdrup og 
2 fra Aarhus. De nye studerende er valgt ind i SN/UN pr. 1. februar 2023 og modtager en 
velkomstmail ultimo november med forskellig information, herunder datoer for UN-mø-
derne i 2023. Det første møde de nye forventes at deltage i er januarmødet i 2023. 
Annike oplyste også, at det for studerende, der stopper som medlemmer af UN er muligt 
at få en udtalelse. Hvis et afgående studentermedlem af UN ønsker en udtalelse, kan de 
skrive til avm@au.dk og oplyse fødselsdato, den periode, de har været medlem af UN og 
om man har været tutor.   
 
5. Forslag til kommende møder (10.20-10.25) 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 
 
Forslag til punkter til UN-møde 5. december 2022 
Årshjulspunkter: 

• … 
Forslag til punkter: 

• Opsamling på semestermøder (drøftelse) 
 
Forslag til punkter til UN-møde januar 2023 
Årshjulspunkter: 

• Velkommen og farvel til studenterrepræsentanter 
• Opsamling på semestermøder (drøftelse)  
• Evt. godkendelse af fagbeskrivelser til valgfag E23 (beslutning) 
• Undervisningsevaluering E22 (drøftelse) 
• Konstituering af UN (konstituering) 

Forslag til punkter: 
• Evaluering af gruppedannelsesprocessen (dagsordensættes efter opsamling fra seme-

stermøder) 
• … 

 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 

mailto:aabenthus@dpu.dk
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende
mailto:avm@au.dk
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• Forslag til plan for rekruttering til uddannelsen (beslutning – afventer rektors udmel-
ding omkring udflytning) 

 
5.2 Eventuelle forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
6. Evt. (10.25-10.30) 
Ingen bemærkninger. 
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