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Mødedato: 21. januar 2019 
Mødested: Emdrup D120 - Aarhus 1483-523 (det gule rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Niels Rosendal Jensen, Jonas Hvas An-
dersen, Marie Weller Ballentin 
 
Suppleanter:  
Felix Weiss 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Maria Solhøj 
Madsen (VEST), Stephan Reinemer (SNUK, referent) 
 
Kommende medlemmer: 
Emil Nielsen, Benedikte Beckman Nygaard, Marie Blenker, Trine Høyer Eriksen 
 

1. Valg af ordstyrer 

Mødet indledtes med navnerunde fordi der var mange nye deltagere. 

Anne Larson blev valgt til ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt som foreslået. Referat fra sidste møde var allerede god-

kendt i mailhøring. 

 

3. Beslutningspunkter 

 

3.1. Semestermøder i efteråret 2019 (bilag vedlagt) 

Ved Maria Solhøj Madsen (VEST). 

UN havde i december drøftet Semestermøder. Der fremlægges for fornyet 

drøftelse og beslutning. Der ønskes to beslutninger: 

Om semestermøderne skal fremgå af timeplanen 

Konkrette indholdselementer til semestermødet 

Der var medsendt bilag i form af evaluering af seneste semestermøder. 

 

Det nævnes, at semestermøderne er en god idé, men også at der skal justeres i 

indholdet. Der har på de seneste møder været stor fokus på eksamen, hvilket 

afføder et ønske om at placere møderne tidligere på året, så der også kunne 

være information om udlandsophold og større fokus på studiemiljø. 

Der foreslås en separat session indlagt i undervisningen planlagt til ultimo 

december, hvor eksamensrelaterede spørgsmål drøftes. Det kunne betyde at 

der tales mindre om eksamen på semestermødet. 
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Der ønskes en forudgående tydeliggørelse af hvad der skal foregå på seme-

stermøderne, og hvad formålet er inden mødet. 

Det blev drøftet om modulkoordinatorer skal deltage, med tanke på at seme-

stermøderne bliver til undervisningsevalueringer. De har deltages senest, 

netop fordi man ved at der også bliver evalueret på undervisningen på disse 

møder. 

Maria (VEST) påpegede, at det er sandt historisk at semestermøderne havde 

tendens til at blive til undervisningsevaluering, men at man netop søger at 

vende den udvikling ved at det er fuldtidsvejledere der deltager nu (frem for 

studentervejledere tidligere). 

 

UN besluttede, at semestermøderne skal skrives ind i undervis-

ningsplanen. Der er ønske om, at det skrives ind fra centralt hold 

(UN/AAU), så modulkoordinatorerne friholdes fra planlægningen. 

VEST står for selve planlægningen af indhold og med hensyn til lo-

kaler og tidspunkter. 

 

UN er enige om, at man gerne vil have semestermøderne, og gerne 

med placering i perioden medio oktober – medio november. 

Det aftales at tiltrædende studenterrepræsentanter Emil Nielsen 

og Marie Blenker, sammen med Maria Solhøj Madsen (VEST) 

indgå i arbejdsgruppe, der forbereder et oplæg til UN for drøftelse 

af indholdselementer på næste UN-møde. 

 

3.2. Mødeplan for foråret 2019 (bilag vedlagt) 

Februar-mødet rykkes til tidligere på dagen: kl. 12.30 – 15.30 

Øvrige datoer og tidspunkter blev godkendt som foreslået 

 

4. Diskussionspunkter 

 

4.1. Hvordan vil vi behandle forslag til valgfag på februar-mødet? 

Der ønskes en drøftelse, af om man skal begrænse udbuddet af valgfag mere 

end tidligere fordi man med en bredt udbud risikere at flere kurser får for få 

tilmeldinger. Der er formodning om at studerende sidste år i deres valg var 

strategiske, og undgik at prioritere valgfag som de havde vurdering af kunne 

risikere ikke at blive udbudt. 

Der er tradition for at to valgfag får mange tilmeldinger: ”Socialpædagogik” 

og ”Organisation”. 

To modeller drøftes, Markedsmodellen (med bredt udbud og der stemmes 

med fødderne) og den begrænsede model hvor UN vælger færre kurser til ud-

bud. 
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Det blev spurgt til om man kunne lave en indledende screening hos de stude-

rende, når man ved hvilke fag der præsenteres, men inden UN beslutter sig 

for hvilke fag der skal søges udbudt. 

Anne Larson og Dan Fog Enevoldsen undersøger om der på BlackBoard kan 

laves en hurtig meningsmåling. Det understreges at måling er aldeles ufor-

pligtende for både studerende og uddannelsen. 

 

4.2. Edu-it 2019 (nyt punkt, bilag vedlagt) 

I 2018 gennemførtes et succesfuldt projekt med video-lektioner i metodefa-

get. 

Rune Müller Kristensen har lavet et projektoplæg til AU EDI-IT, som tilbyder 

et mere udfordrende kursus i ”R” til de studerende på 1. semester som alle-

rede er bekendt med grundlæggende statistik. 

Der dækkes ikke VIP-timer, men disse kan måske søges dækkes ind ved an-

søgning til ARTS-midler senere på året. 

Det nævnes, at man skal være opmærksom på at der sideløbende undervises i 

Excell. De studerende skal nødig forvirres af to sideløbende undervisningsfor-

løb. Der bedes yderligere være opmærksom på at undervisningskræfterne 

skal være til stede både i Emdrup og Aarhus. 

Forslagsstiller skal være opmærksom på, at der ikke gives timekompensation. 

 

Det blev drøftet, at processen om Edu-IT er forhastet og det har betydning for 

hvor meget nytænkning der kan laves. Ved en kommende proces for pulje-

midler vil man gerne have bedre tid til at udvikle projekter også på for det 

kvalitative område.  

UN godkendte den videre ansøgning. 

 

5. Orientering 

 

5.1. Fra formanden 

 

5.1.1. Tak for indsatsen til de afgående UN-medlemmer 

Anne Larson sagde tak for indsatsen til alle aftrædende studerende og 

vil gerne give dokumentation for UN-aktivitet.   

 

5.1.2. Studerende og VIP’ere til Åbnet Hus 

Der ønskes studerende til at deltage ved ”Åbent hus”-arrangemen-

terne for potentielle nye studerende. 

I samme forbindelse drøftedes om der er kommet indkald til ansøg-

ninger om tutorstillinger. Der har været opslag i december. Der er kun 

indgået få ansøgninger – alle i Emdrup. 

Det undersøges om transport kan refunderes for studerende der måtte 

ønske at tage til Aarhus fra Emdrup. 
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Jonas Hvas Andersen og Anne Larson deltager i Aarhus. 

Dan Fog Enevoldsen (AAU), oplyste, at der er fællesspisning efter ar-

rangementet. Dan tager mod tilmeldinger. 

Anne Larson fortalte, at man kan benytte Åbent hus til at oplyse om et 

bredere pædagogik-begreb. 

Det kan også være en god idé, at have svar parat til de der efterspørger 

supplerende/forberedende litteratur. 

 

5.1.3. Administrative ændringer 

For eksamens og undervisningsplanlægningen er det ikke sikkert man 

fremover ser et kendt ansigt ved alle møder. 

 

5.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

Intet yderligere 

 

5.3. Fra studienævnet 

Studienævnet er som UN under konstituering. 

 

5.4. Fra afdelingsleder 

Intet yderligere 

 

5.5. Fra administrationen 

Intet yderligere 

 

5.6. Fra studievejledningen 

Intet yderligere 

 

6. Eventuelt 

 
 
 
 

/Ref.: Stephan Reinemer 
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Mødedato: 21. januar 2019 
Mødested: Emdrup D120 - Aarhus 1483-523 (det gule rum) 
Mødeemne: Konstituering af Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pæda-
gogisk sociologi 
 
Tilstede: 
Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Niels Rosendal Jensen, Emil Nielsen, Benedikte 
Beckman Nygaard, Marie Blenker, Trine Høyer Eriksen 
 
Anne Larson blev genvalgt som formand. 
 
Kamilla Østergaard Mouritsen blev indstillet som næstformand, men var fraværende. 
Som første punkt på næste UN-møde kan hun meddele om hun modtager valget. 
 
 
 

/Ref.: Stephan Reinemer 


