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Emdrup D118; 2113-252 Trøjborg 

Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) 

 

Til stede:  

Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jonas Lieberkind, Niels Rosendal Jensen, Nikoline 

Scanholm, Tanja Grøn Damsgaard, Louise Guldberg Roesen, Christian Christrup Kjeld-

sen, Henriette Ida Speedtsberg, Bettina Høgenhav (referent) 

 

Afbud:  

Janne Hedegaard Hansen, Jørn Bjerre, Lasse Emil Nils Jensen, Stephan A. Bendix 

 

 

 

 

 

 

Tanja Grøn Damsgaard blev udpeget som ordstyrer. 

 

Referat 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden samt referaterne fra møderne den 11. maj og 8. 

august 2016. 

 

Dagsorden blev godkendt med den ændring, at der blev byttet om på pkt. 3 og pkt. 4. 

Referaterne fra møderne den 11. maj og 8. august 2016 blev godkendt. 

 

2) Orienteringspunkter 

2.1. Fra uddannelseskoordinator 

 

2.1.1 

Uddannelseskoordinator Anne Larson har udarbejdet en foreløbig evaluering af turbofor-

løbet samt studiestart 2016, der forelå som bilag til indeværende møde. 

Ved begge arrangementer har der været et fantastisk fremmøde, og der var stor tilfreds-

hed fra de studerendes side. Det skal undersøges, hvilke informationer der tilgår de nye 

studerende, idet mange ikke kendte til studiestartssiden og de informationer, som vi læg-

ger her – og ellers var det tilfældigt, at de kendte til informationerne. Der bør eksempelvis 

udgå et velkomstbrev med relevante links etc. 

 

Der var enighed om, at turboforløbet skal udbydes igen ved studiestart 2017, men at det 

bør overvejes, hvorvidt det skal lægges på et andet tidspunkt og være kortere. Om end det 
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var tre spændende dage, synes de studerende, at det var nogle lange dage med mange in-

formationer. 

 

Opfølgningsdagene i oktober skal planlægges, herunder booking af lokaler. Der skal tages 

hensyn til de øvrige arrangementer, bl.a. akademisk skrivning og litteratursøgning 

v/CUDIM og biblioteket samt aflevering af øvelsesopgaver. Foreløbige forslag til indhold 

er ’møde med øvrige undervisere’ samt faglige tematikker fra de studerende selv kombi-

neret med et socialt indspark. 

 

Opsamling: Anne Larson udarbejder et udkast til forløbet, der sendes til Uddannelses-

nævnet for kommentarer og øvrige input. 

 

2.2. Fra studienævnet 

Studienævnsformand Christian Christrup Kjeldsen informerede om, at rammerne for ar-

bejdet med studieordningsrevisioner nu er fastlagt, og at der snarest vil udgå et notat. 

Christian Christrup Kjeldsen informerede samtidig om, at han er blevet vicecenterleder 

ved Nationalt Center for Skoleforskning, og at han i den forbindelse fratræder sin for-

mandspost i Studienævnet. Hans engagement i Uddannelsesnævnet vil ligeledes blive be-

grænset fremadrettet. 

 

2.3. Fra de studerende 

De studerende mangler en klar og officiel udmelding i forhold til valgfaget Offentlige or-

ganisationer, ledelse og styring, der har fællesundervisning for 20 ECTS og 10 ECTS. De 

studerende har brug for at vide, hvordan modulet adskiller sig i forhold til ECTS-

vægtningen foruden eksamensformen, jf. studieordningen. De studerende blev opfordret 

til at spørge den modulansvarlige, men herudover er afdelingsleder Janne Hedegaard 

Hansen informeret om problematikken. Med den nye studieordning vil dette problem ik-

ke længere opstå, idet der ikke udbydes 20 ECTS valgfag fremadrettet. 

 

Nikoline Scanholm informerede om, at der vil blive afholdt specialearrangementer for 

studerende på 3. semester både i Emdrup og Århus. Arrangementerne, der løber af stab-

len primo oktober, vil bære præg af et socialt og fagligt forløb, hvor de studerende kan 

’brainstorme’ om specialet. 

 

Der savnes et specialevejlederkatalog med angivelse af vejledere på pædagogisk sociologi, 

der har ledig kapacitet i foråret 2017. Janne Hedegaard Hansen er i gang med en oversigt, 

hvorefter Anne Larson og Bettina Høgenhav opdaterer kataloget, der lægges på Black-

board. 

 

Der er ønske om, at specialevejlederblanketten giver plads til at ’ønske’ en vejleder. Betti-

na Høgenhav tager dette videre til Arts Studier. 

 

Det blev besluttet, at specialevejlederfordelingen først vil finde sted efter den 1/11 2016, 

når alle ansøgninger er modtaget. 
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2.4. Fra administrationen 

Intet.  

 

3) Diskussionspunkter 

3.1.  

I forbindelse med studieordningsrevisionen er der ønske om samtidig at gennemgå og til-

passe den overordnede kompetenceprofil, der bør følge den nationale kompetenceramme. 

Der er enighed om, at kompetenceprofilen skal være bred. Det blev nævnt, at uddannel-

sen skal kunne udvikles, uden at profilen skal ændres hver gang. Desuden skal aftagerpa-

nelet inddrages. 

 

Det blev nævnt, at der kan indhentes inspiration fra de øvrige uddannelser på DPU samt 

sociologi på Ålborg Universitet. 

 

Anne Larson får udarbejdet et udkast til kompetenceprofilen, som sendes til godkendel-

se/kommentarer i Uddannelsesnævnet. 

 

Anne Larson sender samtidig procesplanen til Uddannelsesnævnet. 

 

På det kommende lærermøde den 22/9 skal der diskuteres indholdet af det 5. modul på 3. 

semester, som vil være et nyt obligatorisk fag på kandidatuddannelsen i pædagogisk soci-

ologi. 

 

4) Beslutningspunkter 

4.1.  

Udvælgelse af 2-3 uddannelsesspecifikke spørgsmål til evalueringen af efterårets under-

visning. Dette punkt tages op igen, når vi har modtaget retningslinjerne for undervis-

ningsevalueringen fra Søren Balsløv Fransén. 

 

5) Eventuelt 

Intet 

 


