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Mødedato: 7. juni 2022 kl. 13.00-15.00 
Mødested: Fysisk fremmøde: Aarhus 1483-556 Inspiratorium; Emdrup D118. 
Online deltagelse: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68467185681   
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
Undervisere: Dirk Michel-Schertges (forperson), Felix Weiss, Ida Gran Andersen,  
Studerende: Anna-Bjørg Mønster Christensen (næstforperson), Josephine Dam Holst 
Fischer, Andreas Elme Schaub, Mette Elme Schaub, 
Observatører: Niels Rosendal Jensen (afdelingsleder), Maria Solhøj Madsen (VEST), 
Annike Vestergaard Martínez (SNUK, referent). 
Afbud:  Tine Fristrup, Dan Fog Enevoldsen (AAU), Jørn Bjerre 
 
Dagsorden: 

Godkendt referat 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/68467185681
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REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 
UN drøftede kort muligheden for at aflyse mødet i august og blev enige om at afvente ift. 
om der kommer punkter, der ikke kan udskydes til september mødet. Hvis ikke, aflyses 
mødet primo august. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering (13.05-13.15) 
2.1 Fra afdelingsleder 
Optaget for Pædagogisk sociologi reduceres fra 145 til 133 studerende. Institutledelsen ar-
bejder på en udredning omkring de økonomiske konsekvenser af reduktionerne. 
På pædagogisk sociologi har kun 53% afleveret deres speciale i første forsøg, samlet ligger 
DPU på 69%. 
 
2.2 Fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
2.2.1 Fra studienævnet 
På mødet den 25. maj 2022, drøftede Studienævnet blandt andet: 

• Specialeevalueringsskema til godkendelse 
• Grundfortællinger 
• Opfølgning ift at understøtte studerende med funktionsnedsættelser 
• Opsamling på kvalitetssikring af intern bedømmelse 
• Prøveformen mundtlig med synopsis 
• Fjernelse af forudsætningskrav 

Dagsorden og referat findes på Studienævnets side her. 
 
2.3 Fra øvrige medlemmer af UN 
Ingen bemærkninger. 
 
2.4 Fra Studievejledningen 
Maria efterspurgte studerende og VIP, der kan komme med forslag til emner på semester-
møderne i efteråret. Josephine, Mette og Dirk meldte sig. 
  
2.5 Fra Administrationen 
2.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier  
Juni nyhedsbrevet fra Arts Studier indeholder blandt andet information om:  

• God sommer til alle 
Alle nyhedsbrevene fra Arts studier er samlet her.  

3. Beslutningspunkter (13.15-14.25) 
3.1 Undervisningsplaner E22, valgfag (13.15-13.45) 
UN drøfter og godkender UV-planer for efteråret 2022 for valgfagene. 
I udgangspunktet anerkendes det, at de faglige team, der udarbejder planerne for de en-
kelte valgfag, er den faglige instans. UN skal 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 

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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Forslag til beslutning: 
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 Socialpædagogik Aarhus og Købehavn E22 
- 03.1.2 Udkast uv-plan Uddannelsesledelse Aarhus og København E22 

 
Referat: 
UN drøftede undervisningsplanerne og gjorde opmærksom på, at der i session 2, 4, 7 og 8 
på Uddannelsesledelse og i alle sessioner på Socialpædagogik mangler henvisninger i litte-
raturlisten til, hvor de studerende kan finde litteraturen (Bibliotek, Brightspace).  
 
Beslutning: 
Planerne blev godkendt med ovenstående kommentarer. 
 
Næste skridt: 
Niels Rosendal Jensen giver modulkoordinatorerne besked om nævnets kommentarer. 
 
3.2 Program for studiestart (13.45-13.55) 
UN godkender programmerne for studiestart 2022.  
 
Forslag til beslutning: 
UN godkender programmerne for studiestart 2022.  
 
Næste skridt:  
Cheftutorerne skal sende det godkendte program til uddannelseskonsulent Louise Wein-
reich Jacobsen senest 17. juni. 
 
Bilag: 

- 03.2.1 Udkast program for studiestart 2022 pæd. soc. Emdrup 
- 03.2.2 Udkast program for studiestart 2022 pæd. soc. Aarhus 

 
Referat: 
Aarhus er udfordret af, at ingen undervisere kan holde oplæg. Niels Rosendal Jensen del-
tager, men man vil gerne have fat i endnu en. 
UN var enige om at det er vigtigt, at tutorerne kan forklare og gøre det helt tydeligt for de 
nye studerende, hvad der skal ske, hvornår i forbindelse med studiegruppedannelse. Ma-
ria Solhøj Madsen oplyste, at andre DPU uddannelser har god erfaring med at bruge en 
fælles slide som ridser processen op for studiegruppedannelse og som alle aktører benyt-
ter. Maria Solhøj Madsen tilbød at sende disse slides til inspiration til tutorerne. 
UN påpegede, at det er afgørende, at der sættes god tid af til at beskrive studiegruppedan-
nelsesprocessen så den er forståelig for alle. 
Emdrup har været heldige at få fat i undervisere til at holde oplæg. UN var enige om at 
indholdsmæssigt ser det fint ud. 
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Beslutning: 
UN godkendte udkastene for programmer for studiestart 2022.  
 
Næste skridt: 
Cheftutorerne er ansvarlige for at indsende det endelige program til uddannelseskonsu-
lent Louise Weinreich senest den 17. juni.  
 
3.3 Revideret rammebeskrivelse af studiegruppedannelse på pædagogisk sociologi 

(13.55-14.15) 
På baggrund af drøftelserne på UN-mødet i april om de foreløbige erfaringer med studie-
gruppedannelse, godkender UN en revideret rammebeskrivelse.  
 
Bilag: 

- 03.3 Rammer for studiegruppedannelse på pædagogisk sociologi revideret 
 
Referat: 
Dirk Michel-Schertges har i samarbejdet med afdelingsleder, studieleder og VEST opdate-
ret rammebeskrivelsen på baggrund af de drøftelser UN har haft i løbet af det sidste års 
tid.  
UN behandlede den reviderede rammebeskrivelse for studiegruppedannelse og drøftede 
blandt andet om placeringen for dannelse af de endelige studiegrupper i uge 41 ligger helt 
fast. UN var enige om at tilføje sætningen ”senest i uge 43, se nærmere i undervisningspla-
nerne” og at de enkelte modulkoordinatorer i deres undervisningsplaner fremskriver, 
hvornår de endelige studiegrupper dannes, så de studerende ved det. 
Det blev slået fast at opgaven for modulkoordinator består i at facilitere en proces, hvor de 
studerende finder sammen som de gerne vil og at man så vidt muligt forsøger at tage 
højde for de studerende, der ikke selv er opsøgende. 
Modulkoordinatorerne udtrykte endnu engang bekymring for antallet af ikke-faglige op-
gaver, der bliver lagt over på dem, uagtet at der tilføjes timer. 
VEST fastslog at de meget gerne vil dele de erfaringer, de har gjort sig med studiegruppe-
dannelse med modulkoordinatorerne. 
UN var enige om, at det er afgørende at de studerende kender rammerne for studiegrup-
pedannelse og besluttede derfor at rammebeskrivelsen på 1. semester placeres i 
Brightspace på PST og på 2. semester på UIP.  
 
Beslutning: 
UN godkendte den reviderede rammebeskrivelse med ovenstående tilføjelser. 
 
Næste skridt: 
Dirk Michel-Scherteges reviderer beskrivelsen på baggrund af UN´s kommentarer.  
Niels Rosendal Jensen og Dirk Michel-Schertges sikrer, at dokumentet uploades på 
Brightspace på PST (og UIP i den kommende semester). 
 
3.4 Årlig status, indstilling af handleplan 2022 (14.15-14.25) 
Årlig status er en del af det løbende og uddannelsesnære kvalitetsarbejde på Arts og er 
nærmere beskrevet i uddannelseskvalitetsprocesser på Arts. Formålet med årlig status 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Uddannelseskvalitetsprocesser_paa_Arts_2022.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
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processen er, at UN, såvel som SN og institut, på baggrund af et systematisk eftersyn 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 udgangspunkt i handleplanen for 
2021. Afdelingsleder udarbejdede på baggrund af drøftelsen udkast til handleplan for 
2022. Udkastet blev drøftet på UN-mødet i maj, hvor UN blev enige om, hvilke handlin-
ger, der skulle prioriteres i handleplanen for 2022 på baggrund af uddannelsernes aktu-
elle status og dette års datamateriale. 
 
UN præsenteres for de endelige handleplaner på dette møde og indstiller dem til godken-
delse i studienævnet den 23. juni. 
 
Forslag til beslutning: 
Uddannelsesnævnet beslutter, hvilke handlinger, der skal prioriteres i handleplanerne for 
2022 på baggrund af sidste års handleplaner og uddannelsernes aktuelle status og indstil-
ler herefter handleplanerne for 2022 til behandling i studienævnet. 
 
Bilag: 

- 03.4 UDKAST Handleplan 2022 pæd. soc 
 
Referat: 
Niels Rosendal Jensen oplyste at på baggrund af det årlige status møde med Studieleder, 
er handleplanen opdateret med ansvarlige (delpolitik 4).  
 
Beslutning: 
UN godkendte handleplanen 2022 for pædagogisk sociologi uden kommentarer.  
 
Næste skridt: 
Annike Martínez sender handleplanen til godkendelse i Studienævnet. 
 
4. Diskussionspunkter (14.25-14.50) 
4.1 Opfølgning på handleplanen i det kommende studieår (14.25-14.40) 
UN drøfter, hvordan UN følger op på handleplanen i det kommende studieår, herunder 
forslag til kommende emnedrøftelser ud fra handleplanen 2022.  
 
Referat: 
UN drøftede, hvordan man vil følge op på handleplanen og var enige om at følgende kan 
dagsordensættes i det kommende studieår: 
Delpolitik 1: Opfølgning på studiegruppedannelse når der er gjort erfaringer med de revi-
derede rammedokument 
Delpoltik 2: Handlingerne startes først op i efteråret 2022, så den afventer 
Delpolitik 3: Handlingerne kombineres med Studiemiljøundersøgelsen 2021 
Delpoltik 4: Handlingerne kombineres med en drøftelse af Dimittendundersøgelserne 
2021 for 1-2 års og 5-6 års dimittender  
 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Procesbeskrivelse_for_aarlig_status_Arts.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Kvalitetspolitik/AU-Kvalitetspolitik_FINAL_310122.pdf
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Næste skridt: 
Forpersonen dagsordensætter ovenstående på kommende UN-møder. 
 
4.2 Årsberetning fra censorformandskabet (14.40-14.50) 
UN drøfter den indkomne årsberetning fra censorformandskabet. 
  
Bilag:  

-  04.2 Årsberetning fra censorformandsskabet sociologi 
 
Referat 
Uddannelsesnævnet drøftede den indkomne årsberetning fra censorformandskabet og var 
enige om at tage den til efterretning, da den ikke giver anledning til bemærkninger. 
Flere af udsagnene var udtryk for en enkelte censors holdning og kan derfor ikke bruges til 
at sige noget generelt. 
 
5. Forslag til kommende møder (14.50-14.55) 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 
Punkter til UN-møde 15. august 2022 
Årshjulspunkter: 

• Undervisningsevaluering (drøftelse, alternativt september) 
Forslag til punkter: 

• … 
 
Forslag til punkter til UN-møde 12. september 2022 
Årshjulspunkter: 

• Undervisningsevaluering (drøftelse, hvis det ikke er på augustmødet) 
• Godkendelse af AU Summer university udbud 2023 (beslutning, hvis UN har indmeldt 

fag) 
• Foreløbig evaluering af studiestart (drøftelse) 
• Status på valg for studerende til SN og UN (drøftelse, fast punkt hele efteråret) 
Forslag til punkter: 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 10. oktober 2022 
Årshjulspunkter: 

• Forhåndsgodkendelse af Summer University udbud 2022 (beslutning) 
• Godkendelse og indstilling af nye studieordninger (beslutning) 
• Valgfagsudbud efterår 2022 (drøftelse) 
• Evaluering af studiestart (drøftelse) 
• Status på valg for studerende til SN og UN (drøftelse, fast punkt hele efteråret) 
Forslag til punkter: 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 14. november 2022 
Årshjulspunkter: 

• Undervisningsplaner F23 (ordinært udbud, drøftelse/beslutning) 
• Mødeplan for 2023 (beslutning) 
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• Valgfagsudbud efterår 2023 (drøftelse) 
• Opsamling på semestermøder (drøftelse) 
• Eksamensplan sommer 2023 (drøftelse) 
• Status på valg for studerende til SN og UN (drøftelse, fast punkt hele efteråret) 

Forslag til punkter: 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde 5. december 2022 
Årshjulspunkter: 

• Evt. genbehandling af studieordninger /studieordningsændringer (beslutning) 
• Status på valg for studerende til SN og UN (fast punkt hele efteråret) 

Forslag til punkter: 
• … 

 
Forslag til punkter til UN-møde januar 2023 
Årshjulspunkter: 

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

Forslag til punkter: 
• … 

 
Forslag til punkter til ikke datosatte UN-møder 

• Delpolitik 1: Opfølgning på studiegruppedannelse når der er gjort erfaringer med de 
reviderede rammedokument 

• Delpoltik 2: Handlingerne startes først op i efteråret 2022, så den afventer 
• Delpolitik 3: Handlingerne kombineres med Studiemiljøundersøgelsen 2021 
• Delpoltik 4: Handlingerne kombineres med en drøftelse af Dimittendundersøgelserne 

2021 for 1-2 års og 5-6 års dimittender  
• Kriterier for indmeldelse af valgfag på pæd. soc. (oplæg fra medarbejdergruppe drøftes 

på UN i E22) 
• Oplæg til fremtidige UN undervisningsevalueringsspørgsmål (oplæg fra arbejdsgruppe 

nedsat 12. november 2021) 
• 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. (14.55-15.00) 
Ingen bemærkninger. 
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