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Dato: 12. juni 2015 kl. 13 - 16 

Lokale: Emdrup D118 Videolink (25); 2113-252 Trøjborg (12 videolink) 

UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Deltagere:  

Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Kira Vinberg, Camilla 

Geisler Hansen, Thomas Sprogø, Lise Skjøt Møller, Daniel Hansen, Bettina Høgenhav, Ste-

phan Reinemer (ref.) 

 

 

Afbud: 

Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen, Dorthe Pehrson 

 

- 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde 

Referat godkendt. Dagsorden godkendt med ønske om nummerering af bilag 

fremover. 

 

2. Orientering 

 

a. Fra uddannelseskoordinator 

i. Status på tilmelding til valgfag: 

”Education and Politics” aflyses pga. for få tilmeldte. Er problemet at der 

ikke udbydes på dansk? Kan det meddeles yderligere at den tilknyttede 

opgave kan forfattes på dansk, og tilføjes dansk kursusbeskrivelse. Såle-

des at det bliver klart, at det alene er undervisningssproget i dette enkelte 

fag som er engelsk på en ellers dansksproget uddannelse. 

Kan der flyttes studerende fra overbookede fag? Næppe, da den stude-

rende har valgt et dansk fag på dansk uddannelse som udgangspunkt. 

Valgfagstilmeldingen er bindende. 

Livshistorier og biografisk forskning er placeret i kursuskataloget i For-

årssemesteret / sommerperioden. Studerende får sænket tilmeldingskra-

vet efter henvendelse. 

 

ii. Status for specialer 

Aktuelt er der 31 som har ønskes sig specialevejleder. 39 studerende har 

bestået 90 ECTS, og kommer sandsynligvis til at blive tilmeldt speciale. 

Der er lavet liste med navne på studerende med bestået 90 ECTS. 2/3 har 

fået en vejleder - resten afventer svar fra ønsket vejleder. Specialekoordi-

nator (Niels Rosendal) arbejder på sagen. 

 

iii. Status for ansøgninger til september 2015 

Pæd. soc. har modtaget ca. 400 ansøgere – der optages 100 i København 

80 i Aarhus. Flere VIPere har bidraget til at gennemlæse relevansbeskri-
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velser en masse. Der er lavet ratingskema (5 parametre og samlet vurde-

ring) og rangordning af de studerende – 3 grupper (2 i Århus).  Relevant 

BA-projekt har begunstiget. 

Der tilstræbes ensartet vurdering på tværs af uddannelserne, således er 

det et vilkår for IUP, at den studerende ikke indstilles hvis der ikke er til-

føjet relevansbeskrivelse.  

Flere studentermedhjælpere har også deltaget i den praktiske behandling 

af ansøgninger - herunder printet en del. 

   

iv. Vejledning i forbindelse med reeksamen 

Flere reeksamener skaber kortere undervisnings/ eksamens/ vejled-

ningsfri perioder, hvor VIPere kan hellige sig forsknings og konference-

opgaver. 

Det nævnes at ledelsen stiller skærpede krav også til at opretholde forsk-

nings- og publikationsaktivitet. Forskning/publikation er således et krav 

på samme vis som undervisningsaktivitet er det. 

Lærergruppen har ikke en fælles holdning til spørgsmålet, som er drøftet 

på seneste lærermøde. Det bemærkes, at der ikke er krav om vejledning 

til reeksamen. Enkelte studerende vil forsøge at trække eksamen og an-

mode om (ubrugt) vejledning i sommerperiode. 

Uddannelseskoordinator /UFU kan vurdere, at der på enkelte kurser er 

behov for mere vejledning. Der er ingen absolut korrespondens mellem 

vejledning og ECTS. 

Det blev besluttet, at uddannelseskoordinator kontakter Stu-

dieleder med henblik på at skriftligt svar på sammenhæng 

mellem ECTS og omfanget af de studerende krav på vejled-

ning eller mangel på samme.. 

 

v. Studiestart 

Der er afholdt møde med tutorer (samtlige) - og der aftales plan inden d. 

30. juni. Studievejledningen vil gerne deltage i koordinationen. 

 

b. Fra studienævnet 

Fra seneste SN-møde: 

Proces angående kompetencefordelingen mellem UFU og Studienævn er 

afsluttet - nuværende struktur opretholdes. Der er forslag om ændre navn 

fra Uddannelsesfagudvalg (UFU) til Uddannelsesnævn. 

Digital eksamen blev præsenteret. 

Studiemiljøundersøgelsen 2014 og Beskæftigelsesundersøgelsen 2013 

blev gennemgået 

  

c. Fra de studerende 

 Intet at melde 
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d. Fra administrationen 

 i. Prøveformat PST 

Referat overgik til Bettina Høgenhav. 

Der blev fremlagt notat samt mailsvar fra UJS. Stephan summerede sa-

gen, svar fra UJS og administrationens anbefaling.  

 

I den efterfølgende diskussion bemærkedes: 

- at det er en vigtig og principiel diskussion 

- at midtvejsøvelsen ikke er ECTS-bærende og dermed ifølge AU-

studier ikke er at betragte som en eksamen 

- at underviserne fortsat bør udvikle deres moduler ud fra pædagogi-

ske overvejelser 

- at der indtil videre har været en løs aftale med eksamenssekretæren 

om registrering af midtvejsøvelsen i et regneark 

- at vi skal følge den offentlige forvaltning 

- at underviserne har brug for UFU tilsagn i forhold til at modulplanen 

inkl. nævnte ændring i forhold til tidligere er fagligt og pædagogisk 

forsvarligt 

- at de modulansvarlige har fulgt kravene indenfor rammerne – i ud-

viklingens ånd 

- at midtvejsøvelsen har status af ’aktiv deltagelse’ 

- at der er tale om en fortolkning af studieordningen – undervise-

rens/den modulansvarliges/UFU’s fortolkning 

 

UFU-beslutter, at UV-planen inkl. forsøg med øvelseskonference og 

gruppeøvelse opretholdes, og at der ikke stilles krav om øget omgangs-

krav ved gruppeøvelse. Det påpeges herunder, at der i undervisningspla-

nerne skal linkes til studieordningen. Der kan i undervisningsplanerne 

udbygges krav til undervisningen, som ikke står i studieordningen. 

 

Fremadrettet skal undervisningsplanerne uddeles blandt underviserne og 

gennemgås minutiøst. 

 

Det bemærkes efterfølgende, at vi ikke kan dumpe en studerende, hvis 

der ikke indleveres petitum, da petitum ikke er omtalt i studieordningen.  

 

Det er gentagelse af opfordring om at der ryddes op i indeværende stu-

dieordning og påbegyndes arbejde på ny.  

 

Stephan Reinemer overtager referat 

 

3. Årlig status 
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Det drøftes at de enkelte punkter i notatet kan kræve en længere overvejelser og 

diskussion. Det drøftedes ved de enkelte punkter: 

Frafald: forsøg på modulerne med mundtlig fremlæggelse, studiementorer, bed-

re samarbejde med studievejledningen, igangsættelse af undersøgelse af årsager 

til frafald. 

Studiemiljø: udbedres ved bedre integrering (geografisk fra Trøjborg til Nobel 

Parken) med de øvrige studerende (Århus). Det bemærkes at studerende også 

savner større tilknytning til fagmiljøet. ”Socialt miljø” er et fokuspunkt ved stu-

diestart. 

Øget ECTS-optjening: Forbedring af studiestart. Vi afventer konsekvenserne af 

Fremdriftsreformen / obligatorisk tilmelding. Studiemiljøforbedringer kan bidra-

ge til gennemførelse. 

Beskæftigelse: møder med aftagerpanel. Udvikling af virksomhedsprojekt-

valgfaget. Revision af valgfagsudbuddet med henblik på at styrke den erhvervsret-

tede profil.  

Det bemærkes at beskæftigelsesprocenten vurderes på bagrund af en sammenlig-

ning med andre vidt forskellige uddannelser. 

UFU forsøger internationaliseringstiltag i form af udbud af engelsksprogede valg-

fag, og ved at øge opmærksomheden hos studerende uden dansk-statsborgerskab 

for muligheden for støtte og dispensation. 

Anne skriver videre på notat og sender til studienævnet. 

 

4. Indstilling af VIP’er til arbejdsgruppe om vejledning nedsat af SN 

 

På seneste Studienævnsmøde blev nedsat gruppe til at se på ”feedback” og ”vej-

ledning” i efteråret 2015. Formålet er en revision af pjecen ”Vejledning om vej-

ledning” fra 2011. 

UFU-diskuterede mulige kandidater fra pæd. soc. Anne henvender sig til 

vedkommende. 

 

5. Ønsker vedrørende møder med aftagerpanel 

Bekendtgørelsesmæssigt skal der afholdes møder med aftagerpanel (AP). Studie-

nævnet har fastlagt aftagerpanel og holder møde med aftagerpanel i november. 

UFU bedes komme med idéer til dagsorden. 

Det foreslås at spørge til APs syn på muligheden af beskæftigelsen af vore (pæd. 

soc.) kandidater – hvor kan de ansættes? 

 

6. Fastlæggelse af efterårets møder 

 

Første møde, 26. august, rykkes til d. 20. august. 

Januar-møde placeres 13. januar 2016.  

Der indkaldes til alle møder samtidigt. 

Tidspunkt kl. 12- 15 og om muligt med sandwich. 
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7. Eventuelt 

 

Daniel: der ønskes orienteringsmail om valgfag så de studerende ved, at valgfagsfordelin-

gen er endelig. Bettina kan måske efterkomme det ønske. Skulle der være problemer, ud-

over tilmeldingsprincippernes tilfældighed, kan man henvende sig. Det bemærkes, at der 

er meldinger om at tildelte dispensationer ikke er slået igennem.  

 


