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REFERAT 

 

1. Beslutningspunkter 

Eneste punkt på dagsorden var valgfag for efteråret 2014 – hvad skal vi udbyde, hvor, 

hvornår og i hvilket omfang? Der blev taget udgangspunkt i bilag 2: Undervisnings-

tilmeldte pr. 21-05-2014.  

 

Der er kommet ny arbejdstidsaftale, der træder i kraft fra den 1. august 2014, men ef-

tersom der har været tale om, at denne dato muligvis bliver ændret til den 1. februar 

2015, beror vores budget på de gamle timetal. Tommelfingerreglen er, at der skal væ-

re minimum 20 tilmeldte studerende, for at et valgfag oprettes med ugentligt under-

visning. Ved færre studerende kan valgfaget oprettes med reducerede undervisnings-

gange. 

 

Virksomhedsprojekt: 

Valgfaget udbydes både i Emdrup og Århus. Der er tre undervisningsgange samt blog. 

Der er endvidere kommet ny modulansvarlig, nemlig Iben Vyff, der får hjælp fra 

medhjælper Sebastian til opsætning af blog. Faget ligger indenfor fokusområde C. 

 

Socialpædagogik: 

Faget oprettes begge steder og kan tages indenfor alle tre fokusområder. 

 

Offentlige organisationer, ledelse og styring: 

Valgfaget udbydes kun i Emdrup, og studerende fra Århus kan deltage i undervisnin-

gen her, men får tilbudt vejledning i Århus v/Kristian Kindtler. Antallet af tilmeldte 

studerende er overvældende. Lejf Moos står selv for undervisningen, men får hjælp til 

vejledningsbyrden af Kasper Kofod og evt. Leon Lerborg. Fagets fokusområder er A + 

C. 

 

Kompleksitet, kommunikation og refleksivitet: 

Faget udbydes begge steder, men med reduceret undervisning. Faget ligger indenfor 

alle tre fokusområder. 



 

 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Historiske perspektiver på pædagogik og uddannelse: 

Valgfaget udbydes kun i Emdrup. Studerende fra Århus har mulighed for at følge un-

dervisning her, men får tilbudt vejledning i Århus v/Iben Vyff. Fagets fokusområder 

er A + B. 

 

Magtrelationer – oplevelsesanalyse og sanselig orientering: 

Faget udbydes begge steder med reduceret undervisning i Emdrup. Faget ligger in-

denfor alle tre fokusområder. 

 

Kvantitativ forskningsmetodik: 

Studerende på pædagogisk sociologi følger faget på bacheloruddannelsen i Uddannel-

sesvidenskab, men efter en særlig kursusbeskrivelse, der tager hensyn til kvalifikati-

onsbeskrivelserne i sociologis studieordning. 

 

Specialeseminarer: 

Der udbydes seminarer begge steder. Antal tilmeldte studerende er pt. ganske få, men 

erfaringen viser, at dette ændrer sig markant i løbet af semestret. 

 

Jørn B. nævnte, at de studerende har efterspurgt valgfaget Social ulighed, uddannel-

se og kompetence, som ikke blev udbudt i år. Dette tages til efterretning. 

 

2. Eventuelt 

Intet.  


