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Mødedato: 10. november 2020 kl.  12.30-15.30 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65828167655  

Formøde studerende 10.30-12.30  

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Thomas Clausen, Kristina Mariager-Anderson (forperson), Søren Chri-

stensen, Pia Cort 

Studerende: Sofie Gro Holde (SN-repræsentant), Jonathan Sebastian Rossen (SN-sup-

pleant), Asta Kappel (næstforperson), Lea Uhlott Noval,  

Obersvatør: Simone Albers, Mathilde Kramers Lau, Viktoria Etlar 

Tilforordnede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Camilla 

Mengel Kaastrup, Mette Refshøj (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

Fraværende: Anders Ebbestrup Malling, Bente Elkjær, Katja Brøgger, Freja Borch Dall, 

Andreas Baarsøe, Kani Hossian, Christoffer Koch Andersen, Malene Sillas Jensen 

 

 

 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden  

Nyt punkt. 2.1.3 Semestermøder F2021. Herefter godkendte UN dagsordenen til da-

gens møde. 

 

2. Beslutningspunkter  

2.1 Godkendelse af og indstilling af studieordningsændringer  

Uddannelsesnævnet godkendte og indstillede de resterende studieordningsændrin-

ger til videre behandling  

 UN besluttede på mødet den 5.10. at ændre pensumkravet fra 800-1200 si-

der til 800-1600 sider. Der var en drøftelse af forståelsen af pensumkravet for 

grupper som nu er præciseret. 

 Ny beskrivelse af eksamensformatet på KA modul 6C  

 Ændringer på modul 1 KA  

 

Ændringerne vil sammen med de godkendte ændringer fra oktobermødet blive 

sendt til behandling på SN-møde i november. 

 

Beslutning: 

Til KA modul 1 var der en formulering, der skal præciseres, da den er uklar. Afdelings-

leder og UN-forperson får den opgave. De indstillede studieordningsændringer god-

kendes og sendes til videre behandling i SN. 

 

 

2.2 Mødeplan 2021 

Studienævnet havde på deres møde den 20. oktober fastlagt mødeplan for hele 

2021. Uddannelsesnævnet fastlægger mødeplan i forhold hertil. Det anbefales at 

UN-møder placeres mindst 10 dage førend et studienævnsmøde af hensyn til evt. til-

bagemelding til studienævnet.  

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/65828167655
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Nævnet diskuterede mødernes længde. Der er forslag om at møderne i foråret får en 

varighed på 2 timer. Det kan lade sig gøre, hvis alle forbereder sig på alle bilag inden 

møderne afholdes.  

 

Beslutning: 

Uddannelsesnævnet godkendte det fremsendte forslag til mødeplan og mødernes 

længde forkortes fra 3 til 2 timer (med mulighed for udtagelser til møder, hvor der skal 

drøftes evaluering og godkendes undervisningsplaner). Planen tages op igen på det 

konstituerende møde. 

 

 

2.3 Semestermøder F2021 

Der har tidligere været semestermøder på 2. og 4. semester på BA. VEST ønsker at 

vide, om det stadig er det ønske. Det er også muligt at have semestermøde på KA 2. 

semester. 

 

Beslutning: 

Der var enighed om, at semestermøderne er brugbare og nævnet vil gerne have se-

mestermøder på 2. og 4. semester på BA og 2. semester på KA. Nævnet vil gerne 

have, at de studerende involveres i planlægningen. I forhold til planlægningen af for-

årets semestermøder vil Gro gerne deltage. 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter 

3.1 Evaluering af valgfagskriterier  
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Uddannelsesnævnet evaluerede kriterierne for valgfag E20. 

 

Det virker som om, at det er blevet mere gennemskueligt for de studerende. Der er 4 

studerende, der ikke har fået en af deres prioriteringer, hvilket er ærgerligt. Der er for-

slag om at man fremover kan prioritere flere – gerne op til 8 – valgfag.  De studerende 

finder ikke, at det er nødvendigt med mulighed for at søge valgfag på tværs af 

campi. 

 

Afdelingsleder fortæller, at BA har i forhold til valgfag været særligt ramt af Corona. 

Selvom der blev oprettet 3 valgfag på BA, har der været meget pres på de tre valg-

fag, fordi de studerende har haft svært ved at få valgfag andre steder. Afdelingsleder 

foreslår derfor, at der bliver oprettet 4 valgfag på BA næste år.  

 

 

3.2 Orientering fra studerende om hvordan det går med undervisningen  

De studerende orienterede om status på hvordan det går med undervisningen i for-

hold til de fem forskellige hovedmodeller for undervisningstilrettelæggelse og med 

fokus på generelle forhold.  

 

Model 1: Delvis virtuel undervisning 

Model 2:  Studiegruppe/deltagergruppeorganisering 

Model 3: Live streaming/transmittering 

Model 4: Parallel undervisning (kun muligt på få hold, der allerede er lagt sammen).  

Model 5: Katalogmodellen 

 

 

 Fra de studerende er der generelt stor ros til VIP for at gøre et stort arbejde for 

at få undervisningen til at virke under corona. 

 Når der er fysisk undervisning, er der en følelse af, at man ikke lever op til re-

striktionerne. Lokalerne er ikke store nok, hvis alle kommer. Der bliver ikke sat 

tid af til at spritte af i slutning af undervisningen.  

 Delvis online undervisning fungerer ikke godt. Det føles som om, at de stude-

rende ikke modtager undervisning på lige fod. De studerende vil hellere 

have, at man prioriterer rigtig god online-undervisning, frem for delvis fysisk 

undervisning. 

 Breakout rooms med studerende man ikke kender er svært. Det er bedre med 

Breakout rooms med studiegrupper. 

 Hvis det skal fungere med delvis on site og delvis online undervisning, skal der 

være endnu mere klare rammer herom. Der er meget forvirring blandt de stu-

derende om hvornår de skal være on site eller online. 

 Streaming af undervisning fra et campi til et andet fungerer ikke, fordi lyden 

er dårlig (hver gang). 

 

Afdelingsleder opfordrer de studerende til at evaluere det grundigt med de-

res undervisere, så det er klart og tydeligt hvad der fungerer for de stude-

rende og hvad der ikke fungerer. 
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Der var ønske fra de studerende om ren on site undervisning blev optaget el-

ler sendt via ZOOM, så studerende kunne tage undervisningen hjemmefra, 

hvis de var smittet/i karantæne/utrygge. Afdelingsleder gør hertil klart, at un-

derviserne har ophavsret over deres undervisning og at det derfor er op til 

den enkelte underviser om det skal optages/sendes via ZOOM. Det er ikke af 

ond vilje eller ikke for at vi ikke vil mindske smittespredning. Man kan altid 

spørge underviser, men underviser må gerne sige nej. De studerende accep-

terer det vilkår og synes at det vigtigste er at det ikke er en forglemmelse, 

men et aktivt valg. 

 

Afdelingsleder foreslår, at vi kan bede underviserne tage stilling til det tidli-

gere i forløbet, så det kan fremgå af undervisningsplanerne. Der var tillige for-

slag om at linket til ZOOM ikke bliver lagt op til alle, fordi erfaringen er, at der 

er mange, der deltager via zoom, fordi det lige passede dem bedst og det 

betyder noget for undervisningen. Hver undervisningsteam kan prøve at 

lægge sig fast på en model for, hvordan de vil gribe det an. 

 

En studerende gør opmærksom på, at retningslinjerne for hvordan undervis-

ningen er planlagt fremgår af semesterkoreografien og den skal vi forholde 

os til. Underviserne skal ikke lade sig presse af de studerende. Underviserrum-

met er et sted hvor underviser har kontrol over hvordan formatet er. Der 

mangler en form for midtvejsevaluering nogle steder vedrørende formatet. 

Breack rooms fungerer godt, når alle er online. Det er mere problematisk, når 

nogle sidder fysisk sammen og andre sidder derhjemme. 

 

Afdelingsleder slår fast, at alle er ansvarlige for at restriktionerne overholdes. 

Holdunderviserne har udnævnt studerende til at tørre borde af, det er måske 

ikke synligt for alle. Alle skal tage ansvar for at holde afstand og spritte af. Hvis 

der er en underviser, der siger, at det er ok, at der er for mange i lokalet, så 

må I sige til den underviser, at det ikke er rigtigt. Og I må gerne skrive til afde-

lingsleder herom. Lokalebegrænsningerne skal overholdes. På alle fag skal 

der på BB være aftaler om, hvem der skal forlade lokalet, hvis der kommer 

flere end der er plads til. Uddannelsesvidenskab går langt for at sikre bedst 

mulige forhold for de studerende.  

 

Lille zoominfo fra chatten under mødet:  

Der er en ny funktion i zoom i forbindelse med breakoutrooms. Man kan som host 

vælge, at de studerende selv træder ind i breakoutrooms. Det giver selvbestemmelse 

til studerende i forhold til hvordan og med hvem man snakker, når der skal være 

gruppesnakke i løbet af undervisningen. Så kan den gruppe, der sidder sammen fy-

sisk også vælge ikke at gå i breakoutrooms etc.  

Det er ikke en løsning på alt - og giver formentlige nogen andre problemer end tilfæl-

digt genereret breakoutrooms.  

 

 

3.3 Valg til SN/UN  
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Opstillingsperioden er slut og derfor orienterede UN-forpersonskabet om status på 

opstillingen af kandidater til valget i forhold til både VIP og studerende.  

 

VIP: Kristina Mariager Anderson, Søren Christensen, Pia Cort, Jens Erik Christensen, Ka-

tja Brøgger og Hanne Knudsen stiller op som repræsentanter. Jette Kofoed stiller op 

som suppleant. 

 

Studerende: Der er kampvalg. Vi må desværre sige farvel til nogle studerende, men 

glædeligt kommer der nye studerende, hvoraf nogle af dem allerede er begyndt at 

deltage i møderne. Der kommer studerende fra både BA og KA fra alle årgange og 

en 4-5 fordeling mellem Emdrup og Århus. 

 

Der er kampvalg til studienævnet, fordi der en studerende fra konservative stude-

rende, der stiller op til SN-pladsen. De studerende har stor tillid til, at de studerende 

stemmer på den liste, hvor der er flest stillet op. Stemmeprocenten er meget lav, vi vil 

gerne have flere til at stemme, så sig det videre – både undervisere og studerende 

 

 

4. Forslag til kommende møder 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-møde 14. december 2020 

Behandling af undervisningsplaner F2021 

Opsamling på semestermøder E2020 

Udbud af valgfag E2021 

Jubelårets progression 

 

Ønsker til kommende punkter: 

Overgang mellem 4. og 5. semester. Punktet afventer sagsfremstilling fra VEST  

Statistik med invitation af Felix Weiss  

En fælles litteraturliste, så man kan se al den litteratur en studerende skal igennem for 

at undgå at bruge samme litteratur flere gange. Jonathan vil gerne prøve at samle 

en liste 

 

4.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

Ingen 

 

5. Meddelelser  

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 Der er ved at blive ansat en ny holdunderviser på BA. Holdunderviserne er 

ansat i 3-årige stillinger.  
 Der er kommet nye modulkoordinatorer: 

o Kvalitativ metode på BA: Manté Vertelyté og Roderick Peter Walker. De 

forstår begge to dansk, men der kan være undervisning på engelsk. 

o Jette Kofoed bliver koordinator for BA-projekt. 

 BA og KA skal have 5-årig uddannelsesevaluering til næste år. Uddannelses-

evalueringen løber samtidigt med studieordningsrevisionen. 
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 Vi kæmper for at få lokaler i Århus, så vi alle kan være der. Når vi arbejder 

med 1-meter begrænsningen, så er der et lokale i Århus, hvor BA kan være i. 

Vi har altid problemer med at få egnede lokaler også uden 1-meter be-

grænsningen. Det må man gerne sige de steder, hvor det er relevant at sige 

det (bl.a Artsråd m.m.). Lige nu forsøger vi at få lokaler på Katrinebjerg. Al un-

dervisning i Århus kommer til at foregå i rum, der er for små til at alle kan 

være der.  

 Afdelingsleders kontrakt udløber til januar.  

 Husk, at der bliver udbudt et evalueringsfag på Summer University, som kan 

give merit til modul 5 ”Evaluering”. 

5.2 Nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

 UG siden skal finpudses. Det er vi i gang med både KA og BA 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Intet 

5.4 Nyt fra VEST 

 Status på vejledningstilbud: Studenterstudievejlederne er fortsat tilgængelige 

på mail, telefon og for fremmøde. Fuldtidsansatte vejledere er hjemsendt, 

men har også fortsat vejledninger (foregår via telefon, Skype eller Zoom). 

 Emily Rachel Jakobsen er ansat i DPU-teamet i VEST. Hun kommer bl.a. til at 

tage del i planlægningen af Åbent Hus 2021 sammen med Lise Skjøt Møller. 

 VEST har afholdt semestermøder i både Aarhus og København på 1.  og 3. 

semester BA og 1. semester KA. Opfølgning kommer på næste UN-møde. 

 VEST afholder arrangementerne: 

o ’Study-life balance’ d. 18. november, hvor studerende kan få konkrete 

værktøjer til at strukturere (studie)hverdagen. Nærmere information 

om arrangementet her. 

o Oplæg om bunden mundtlig eksamen d. 5. januar – se mere her. 

o Oplæg om mundtlig eksamen (synopsis) d. 12. januar – se mere her.  

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Som det fremgår af nyhedsbrevet fra Arts Studier i november, så er Studiemil-

jøundersøgelsen 2020 i gang. Der er deadline for besvarelse 15. december. 

VIP opfordres til at gøre de studerende opmærksomme på undersøgelsen og 

de studerende opfordres til at gøre medstuderende opmærksomme på un-

dersøgelsen. Resultaterne fra undersøgelsen benyttes i datagrundlaget til år-

lig status, så det er vigtigt, at få mange besvarelser, så resultaterne kan bruges 

i det videre arbejde med at kvalitetssikre uddannelsen. 

  

 

6. Evt.  

I forbindelse med Åbent hus arrangementet i februar 2021 efterlyser VEST stude-

rende til KA i Århus og studerende til BA og KA i Emdrup, der gerne vil tale om hvor-

dan der er at tage uddannelsen. Gro vil gerne deltage på KA Emdrup, Mathilde på 

KA Århus og Asta på BA Emdrup (hvis det kan arrangeres, så Asta kan deltage i KA 

Emdrup også).  

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/study-life-balance-online-workshop/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/oplaeg-om-bunden-mundtlig-eksamen-paa-dpu-online-zoom/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/aktuelt/arrangementer/vis-arrangement/artikel/oplaeg-om-mundtlig-eksamen-paa-dpu-synopsis-dpu-online-zoom/

