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Mødedato: 13. november 2018 
Mødested: Emdrup B101a - Aarhus 1483-525 (det blå rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere: 
Medlemmer:  
Anne Larson (formand), Jonas Hvas Andersen, Marie Weller Ballentin, Nicoline Krumbæk 
Perving (næstformand), Dirk Michel-Schertges 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU, referent), Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Maria 
Solhøj Madsen (VEST) 
 
Gæster: 
Stavros Moutsios, Jacob Christensen 
 
Afbud:  
Niels Rosendal Jensen, Jørn Bjerre, Nikoline Viktoria Møller Sørensen, Felix Weiss, Line 
Dam Pedersen 
 
  

 
1. Valg af ordstyrer  

Maria Solhøj Madsen blev valgt som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af dagsorden (referat godkendes via mailhøring) 
Dagsordenen godkendes. Referatet fra sidste møde er godkendt via mailhøring 
 

3. Beslutningspunkter 

3.1. Førstebehandling af undervisningsplaner for F2019  
Uddannelsesnævnet ytrede for undervisningsplanerne for begge fag ønske om, 

at den kollektive vejledning skal skrives ind i oversigten, således at det frem-

går hvornår der bliver gennemført kollektiv vejledning - og Lokalebookingtea-

met skal have booket lokaler. Hvis de kollektive vejledningstimer gives til min-

dre grupper af studerende, så behøver disse grupper ikke være fordelt, men tid 

og sted for vejledningen skal fremgå af uddannelsesplan og timefordelingen til 

VIP skal fremgå af budgettet. I forlængelse af diskussionen om kollektiv vej-

ledning blev der fremsat ønske om, at man i både afdelings og UN regi disku-

tere nærmere om hvad der forstås med kollektiv vejledning, hvordan man ar-

bejder med kollektiv vejledning – herunder hvordan man kan inkorporere 

f.eks. feedback i forbindelse med kollektiv vejledning. 

Særligt for undervisningsplanerne i Socialisering og hverdagsliv ønskede ud-

dannelsesnævnet, at hverdagsliv skrives mere frem i planerne, der umiddel-

bart har en overvægt af fokus på socialiseringsaspektet. Desuden blev det 

kommenteret, at omfanget af litteratur, der forventes læst til undervisningen 

er meget højt. Det blev i den forbindelse blandt andet foreslået, at læsningen 

af hovedværket blev delt op over flere undervisningsgange. 
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Særligt for undervisningsplanerne i Uddannelse, institution og politik anmo-

dede uddannelsesnævnet om, at beskrivelsen af eksamen blev slettet og erstat-

tet af et link til studieordningen for at undgå eventuelle fejl i beskrivelsen samt 

for at vænne de studerende til at læse studieordningen.  

 
3.2. Vedtagelse af revideret handlingsplan for uddannelsen 
Planen blev godkendt. Der skal dog tilføjes et punkt om at der skal være fokus 

på at styrke vedligeholdelsen af studiegrupperne, således at der gøres mere for 

at sikre deres ‘overlevelse’ udover 1. semester.  Derudover skal punkt 6. under 

”Struktur og forløb” omskrives, så det bliver mere tydeligt. Afdelingsleder 

Christian C. Kjeldsen skriver de 2 forhold i planen og fremsender handlepla-

nen til endelig godkendelse hos Studieleder og Prodekan. 

 
 

4. Diskussionspunkter 
4.1. Evaluering af studiestart 
Der var stor ros til tutorerne for deres indsats i forbindelse med studiestart. 

Tutorerne påpegede, at man med fordel kan involvere studievejledningen 

mere i forbindelse med planlægningen af studiestarten på uddannelserne med 

henblik på et øget samarbejde. Studievejledningen var også selv opmærk-

somme på dette. 

 
   

5. Orientering  
5.1. Fra formanden  
Anne Larson oplyste, at hun havde deltaget i et arrangement om frafald fra 

universitetsuddannelser i Århus, hvor blandt andet Vincent Tito fra Syracus 

University i USA, der har forsket i frafald holdt et oplæg. I sit oplæg lagde Tito 

blandt andet vægt på betydningen af det, der foregår i ‘klasselokalet’, samt re-

lationen til de øvrige studerende og følelsen af at høre til såvel socialt som aka-

demisk.  

Studievejledningen holder i løbet af november semestermøder for de stude-

rende på første semester. Fokus for møderne vil være de studerendes oplevelse 

af deres start på studiet og i forhold til at være studerende på AU/pædagogisk 

sociologi. Modulkoordinatorerne fra første semester vil deltage i møderne som 

tilforordnede. Studievejledningen vil udarbejde referater fra møderne, der ef-

terfølgende vil blive sendt til uddannelsesnævnet. 

Studievejledningen afholder i de kommende måneder en række arrangementer 

af relevans for de studerende på pædagogisk sociologi. Anne Larson sørger for 

at ‘reklamere’ for arrangementerne på Blackboard. 

 
 

5.2. Fra øvrige medlemmer af UN  
Intet nyt. 

 
5.3. Fra studienævnet  
Intet nyt 
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5.4. Fra afdelingsleder  
Afdelingsleder oplyste, at der generelt var stor ros til uddannelsen i forbin-

delse med uddannelsesevalueringen. Konkret har evaluering på foranledning 

af ønsker fra Prodekan Niels Lehmann og Studieleder Eva Viala Silberschmidt 

ført til. at der er blevet tilføjet nogle ekstra punkter til handleplanen.  

 
 

5.5. Fra administrationen 
Eksamensteamet har mistet en medarbejder og er nu kun 2 ansatte. Dette be-

tyder, at der er ekstra pres på de tilbageværende medarbejdere til at tage sig af 

alle DPU’s uddannelser.  

.   
 

5.6. Fra studievejledningen  
Intet nyt 

 
 

6. Eventuelt  

Alle nye studenter UN medlemmer vil blive inviteret til næste UN møde.  

Det blev oplyst, at Pædagogisk antropologi afholder en fagfest for alle stude-

rende og VIP. Der var i uddannelsesnævnet opbakning til at afholde et lig-

nende arrangement for Pædagogisk sociologi. 
 
De studerendes repræsentanter i Uddannelsesnævnet efterspurgte datoer for 

uddannelsesevalueringerne på første semester, så de kan tage ud på modu-

lerne og italesætte vigtigheden af at deltage i evalueringen. Det aftales, at Anne 

Larson sender datoerne for København til de studerende. Felix Weiss og Jørn 

Bjerre afklarer ift. Aarhus.  

 


