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UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Deltagere:  

Anne Larson, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Kira Vinberg, Camilla Geisler Hansen, Thomas 

Sprogø, Lise Skjøt Møller (Nikoline Scanholm), Bettina Høgenhav, Stephan Reinemer (ref.) 

 

Afbud: 

Dirk Michel-Schertges, Christian Christrup Kjeldsen, Daniel Hansen, Niels Rosendal Jensen 

Dorthe Pehrson 

 

Referat 

  Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden og re-

ferat fra sidste møde 

1-1: Referat fra UFU-mødet 12. 

juni 2015 

Ref.: Godkendt 

2. Orientering  

Ref.: 

2.1 Fra uddannelseskoordinator  

DPU/IUP   har fået nyt navn, og hedder fremover Danmarks institut for Pædagogik 

og Uddannelse. Der findes vejledning til hvornår vi skal bruge AU, Aarhus Universi-

tet, DPU etc. (se her: 

http://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/hvilke-navne-

bruger-vi-om-dpu/) 

UFU bliver omdøbt til uddannelsesnævn. Uddannelsesudvalget under ARTS har 

nedsat et underudvalg som arbejder med en fælles forretningsorden for uddannel-

sesnævnene. 

2.1.1 Optagelsen af nye studerende  

Der er i år ikke alene optaget på baggrund af karaktergennemsnit, men også på bag-

grund af relevansbeskrivelser. De studerende, der er blevet optaget, har i høj grad 

haft pædagogisk sociologi som deres 1. prioritet ved Århus Universitet. Gennemsnit-

tet er lidt lavere end hvis vi alene havde optaget på karakterer. Der foretages evalue-

ring af optagelsesprocessen. I den forbindelse laves der blandt andet stikprøveunder-

søgelser af fremmødet. 

2.1.2 Studiestart  2-1: Plan for introdagene i Århus 

og København 

2-2: Studiestartspjece (eftersendt) 

2-3: Kalender for første semester 

Studestartspjecen er lettere revideret i forhold til sidste år (2014). Blandt andet er 

omtalen af muligheden for i realiteten at læse på deltid fjernet som følge af frem-
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driftsreformen. 

Der er i forbindelse med studiestarten i København lokalemæssige udfordringer før-

ste dag i det pædagogisk sociologi har fået tildelt et lokale med plads til 60 personer, 

mens der er optaget 83 studerende. Det forventes at blive noget trangt.  

Der dannes studiegrupper ved uddannelseskoordinator og tutorer (ikke studievejled-

ningen). 

Mariane Høyen holder festforelæsning i København for pædagogisk sociologi, mens 

Jørn Bjerre holder festforelæsningen for pædagogisk sociologi i Århus. 

Der er for udarbejdet en samlet kalender for 1. semester på de to campusser. Formå-

let er at signalere, at arrangementer med for eksempel CUDIM og biblioteket også er 

en integreret del af studieforløbet. 

 

Der lægges UV-planer på Community E2015 – bemærk ændringer kan fo-

rekomme (BH) 

 

Studievejledningens årgangsmøder kunne også med fordel kalenderlægges. 

Det bemærkes, at årgangsmøderne ikke skal have karakter af evaluering (med be-

grundelse i at evalueringer skal bringes videre for at gøre nytte). 

Studiegruppeopfølgningen afholdes. 

 

2.1.3 Underviserteam  

Der er nu oprettet undervisningsteams for tættere samarbejde på de enkelte fag 

(F&F, PST…). Der er udfordring i at der er overlappende medlemmer af undervis-

ningsteams (mange møder). 

Valgfag er dannet som ét team. Der er håb om at knytte valget af valgfag tættere på de 

studerendes specialevalg.   

2.2 Fra studienævnet  

Der blev orienteret om, at SN generelt ikke giver generel dispensation fra studieord-

ningen. Det blev i den forbindelse fremhævet, at det er de studerende, ikke undervi-

serne, der kan søge om dispensation fra studieordningen. 

2.3 Fra de studerende  

Intet  

3. Evaluering af foråret 2015 3-1: Centrale evalueringer af ud-

dannelsen 

3-2: Udkast til sammenfattende 

evaluering 

Det bemærkes, at det giver problemer, at eksamensformen på OU1 og OU2 er iden-

tisk, idet de studerende har vanskeligt ved at overskue at skrive to store opgaver på 

samme tid. Evalueringen af OU2 viser et vellykket resultat af forøget med eksamen, 

og kunne føre til en direkte studieordningsrevision. 

Evalueringen viser også en lille udfordring i definitionen af en synopsis og synopsens 

rolle til eksamen. Det skal derfor afklares på forhånd inden synopsis inddrages som 

del af eksamen. 
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”Organiseringen” på OU2 har modsat alle andre parametre fået nølende vurdering. 

Det bemærkes desuden, at der er en indholdsmæssig uklarhed med hensyn til relati-

onen mellem. OU1 og 2. Det overvejes om de to fag skal adskilles tydeligere både i 

navn og indholdsmæssigt (metode/genstand) (mikro/makro) (nært/fjernt). Det op-

fordres til at overveje nye navne og evt. indholdsbeskrivelser – for fremtidig arbejde 

med studieordningen. 

”Køn og samfund” opfattes som uproblematisk. Det bemærkes dog, at 10 – 20 ECTS 

distinktionen burde fremtræde mere tydeligt i undervisningen. Måske kunne man 

udbyde fagene som enten 10 eller 20 ECTS. 

Formen med fokusgruppeevaluering er gået godt. Det er dog en større opgave for an-

svarlige. 

4. Overvejelser om eventuel revisi-

on af studieordningen 

4-1: Gældende studieordning 

(link) 

Det er muligt på nuværende tidspunkt at påbegynde forarbejdet vedr. studieord-

ningsrevisionen, men selve arbejdet går først i gang til november. 

Det bemærkes i den forbindelse, at eksamensformen på OU2 kan medtages i indevæ-

rende SO-forløb. Herunder at synopsis indgår i bedømmelsen. 

Revision af eksamen på OU2 drøftes på næste UFU-møde (sammen med PST og FF). 

Det skal opklares hvordan og hvornår specialekontrakterne påbegyndes (starter tiden 

1. september uanset om der forelægger kontrakt) 

BH skaffer oversigt over hvor mange der mangler at skrive kontrakt/få 

vejleder. 

5.  Kursusudbud for foråret 2016  

OU1, OU2, specialer, enkelte valgfag. Det blev besluttet at udbyde Virksomhedspro-

jekt samt et 10 ECTS og et 20 ECTS valgfag. Det undersøges hvem der har lyst til at 

udbyde fag i foråret. 

Stavros Moutsios overtager koordinatorfunktionen på OU2 efter Pia Cort, der er 

overgået til Uddannelsesvidenskab. 

6. Eventuelt  

Ref.: Nikoline Scanholm overtager plads fra studievejledningen og skal indkaldes til 

møder og tilføjes mails. 

Det bemærkes at der er fortaget rettelser i SO14 jf. vedtaget tekst fra januar 14. 

 

https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=8444&sprog=da
https://mit.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=8444&sprog=da

