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Mødedato: 18. januar 2021 kl.  13.00-15.00 

Mødested: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69226861284  

Formøde studerende 12.00-13.00 https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62555458610 

Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

 

VIP-Medlemmer: Thomas Clausen frem til 13:28, Bente Elkjær, Kristina Mariager-Ander-

son (forperson), Katja Brøgger fra 14:00, Søren Christensen, Pia Cort. Studerende: Jona-

than Sebastian Rossen (SN-suppleant), Asta Kappel (næstforperson), Lea Uhlott Noval, , 

Andreas Baarsøe. Tilforordnede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen 

(AAU), Camilla Mengel Kaastrup fra kl. 14:00, Maria Solhøj Madsen (VEST) og Merete Jus-

tesen (Arts Studier - ref.) 

Nyvalgte medlemmer:  

VIP: Kristina Mariager-Anderson (SN-repræsentant), Pia Seidler Cort, Katja Brøgger fra 

14:00, Søren Christensen, Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen, Jette Kofoed. Stude-

rende: Jonathan Sebastian Rossen (SN-repræsentant), Simone Albers fra 14:00, Mathilde 

Kramer Lau, Silja Christiane Madsen, Phillip Offersen, Lea von Zastrow Uhlott Noval, 

Magnus Berg-Pedersen. Studerende observatør: Victoria Etlar Syppli Sørensen. Tilforord-

nede: Pia Bramming (afdelingsleder), Jonas Møller Pedersen (AAU), Maria Solhøj 

Madsen (VEST) og Merete Justesen (Arts Studier - ref.) 

 

Fraværende: 

Sofie Gro Holde (SN-repræsentant), Freja Borch Dall, Kani Hossian, Christoffer Koch An-

dersen, Malene Sillas Jensen, Camilla Mengel Kaastrup, Anders Ebbestrup Malling, Chris-

toffer Koch Andersen. Under pkt. 6 deltog kun de nyvalgte medlemmer. 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat 

Efter en kort præsentationsrunde godkendte nævnet dagens dagsorden. 

 

2. Beslutningspunkter 

2.1 Undervisningsevaluering E2020 

Uddannelsesnævnet behandler halvårligt evalueringerne for det foregående seme-

ster (hhv. januar/februar og august/september) og formidler i samarbejde med afde-

lingsleder resultaterne i fagmiljøet. Der udarbejdes hver gang en skriftlig tilbagemel-

ding til brug for studienævnet og for arbejdet med de årlige handleplaner, i år ud-

dannelsesevalueringen. I tilbagemeldingen redegøres dels for hvilke evalueringer, 

der er gennemført, et kort referat af drøftelserne i uddannelsesnævnet og eventuelle 

tematikker/emner som uddannelsesnævnet anbefaler tages op i studienævnet (til 

studienævnets årlige behandling i efteråret). 

 

UN evaluerer mhp at kunne give konstruktiv og præcis feedback til modulkoordinato-

rerne. UN har i flere omgange drøftet, hvordan nævnet bedst muligt kvalitetssikrer 

evalueringerne. I august 2020, efter sidste runde med evalueringer, drøftede nævnet 

at behandle og kommentere på evalueringer efter fastlagte kriterier. Der kom tre for-

slag, som er blevet afprøvet denne gang: ’godt’, ’mindre godt’, ’hvad kan gøres 

bedre’. 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69226861284
https://aarhusuniversity.zoom.us/j/62555458610
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Generelle kommentarer: 

 Underviserne kan have gavn af, at udveksle deres erfaringer med brugen af 

digitale undervisningsformer, så de gode erfaringer fra efteråret kan bringes 

videre til forårets undervisere 

 Generelt lave svarprocenter 

 Festsalen er ikke et optimalt sted til undervisning 

 Det er en generel udfordring, at de studerende falder fra undervisningen i 

slutningen af undervisningsperioden, fordi de studerende prioriterer eksamen. 

 Ønske fra studerende om at fremme samarbejde mellem studerende på 

tvært af campi 

 Der er et ønske om, at det bør fremgår af de kvalitative evalueringer hvor 

mange studerende, der har deltaget 

 Generelt flotte evalueringer 

 

Beslutning: 

Nævnet godkendte evalueringerne. Konkrete kommentarer til de enkelte evaluerin-

ger blev noteret af forpersonen, som formidler det videre til modulkoordinatorerne. 

 

 

3. Drøftelses- og orienteringspunkter 

3.1 Udbud af valgfag E2021  

Nævnet fortsætter drøftelsen om hvilke valgfag, der kunne være interessante at ud-

byde i E2021på BA og KA. 

 

Næstforpersonen kom med nogle forslag, der var indhentet blandt de studerende: 

KA 

 Flere bæredygtighedsfag, specialiseringer - fx bæredygtig dannelse, bære-

dygtig pædagogik/didaktik, bæredygtig forvaltning/policy  

 Social data science  

BA 

 Flere bæredygtighedsfag, specialiseringer - fx bæredygtig dannelse, bære-

dygtig pædagogik/didaktik, bæredygtig forvaltning/policy  

 Projektorienteret forløb til BA  

 Fag i stil med det tidligere Uddannelse, økonomi og arbejdsmarked – fokus 

på uddannelsespolitik, forvaltning og policy  

 Mere idéhistorie, fx i form af klassikerlæsning  

 Digitalisering – digital dannelse, big data, kunstig intelligens, algoritmer, Ed-

Tech, gamification, online didaktik, teknologi forståelse, MOOC osv.  

 Vejledning 

 Dagtilbud og trivsel  

De studerende ved ikke hvor stor tilslutning der er til de forskellige forslag. Emneforsla-

gene fra de studerende formidles videre til afdelingen. 
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VIP’ernes deadline for indsendelse af valgfagsbeskrivelser er den 27. januar. 

 

Afdelingsleder oplyste, at der skal være 15-20 studerende for at et valgfag kan opret-

tes, hvilket er en beslutning udmeldt af studieleder.  

 

 

3.2 Uddannelsesevaluering 

UN blev meget kort orienteret om at uddannelsen skal uddannelsesevalueres i 2021 

samt om selve processen. Herudover blev det nævnt, at UN kan overveje hvilke eks-

terne eksperter, der kunne være relevante til uddannelsesevalueringen.  

 

 

4. Forslag til kommende møder  

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

 

Forslag til punkter til UN-møde 3. februar 2021 

Godkende udbud af valgfag E2021 

Beslutning om UN-spørgsmål til undervisningsevaluering F2021 og E2021 

Tilbagemelding fra dekanat vedr. studieordningsændringer pr. 1/9-21 

 

Hvis man har punkter til kommende møder, er det bedst, hvis man udfylder en egent-

lig sagsfremstilling, så det er klart for nævnet hvad skal drøftes. 

 

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.  

 

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

Ingen 

 

5. Meddelelser 

5.1 Nyt fra afdelingsleder 

 AU har bestemt, at man på hele AU indfører minimumskarakterer til optag på 

BA. Man skal minimum have 6 i gennemsnit for at komme ind på kvote 1 fra 

E2022. Det har store konsekvenser for flere uddannelser. På BA har vi et stort 

optag på kvote 2.  

 Afdelingen er ved at ansætte to nye holdundervisere i Århus. Der er også 2 

nye holdundervisere i Emdrup (Kenneth og Lærke). 

 Husk at der er uddannelsesvidenskabelig dag for uddannelse den 21. januar 

2021, hvor der skal arbejdes med nye studieordninger på BA og KA. 

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

 Intet 

5.3 Nyt fra de studerende 

 Jonathan er ved at gennemgå al litteraturen på BA og KA og ved at udar-

bejde en oversigt. 
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5.4 Nyt fra VEST 

 Åbent hus er på hjemmesiden 

5.5 Nyt fra Arts studier 

 Afgående studentermedlemmer kan få en udtalelse ved henvendelse til UN-

sekretæren. Der er udsendt et nyhedsbrev fra Arts Studier den 13. januar – læs 

det, da det indeholder mange gode informationer.  

 

 

6. Konstituering 

6.1 Konstituering af UN  

Ifølge forretningsordenens §7 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter 

nyvalg. Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er 

valgt til studienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.    

 

I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 

suppleanter.  

 

I UN for uddannelsesvidenskab er der 6 VIP og 6 studerende. Studienævnsrepræsen-

tanterne skal begge være medlemmer af UN.  

 

Beslutning: 

UN konstituerede sig med valg af Kristina Mariager-Anderson (SN-repræsentant) som 

forperson, VIP-medlemmerne: Pia Seidler Cort, Katja Brøgger, Søren Christensen, 

Hanne Knudsen, Jens Erik Kristensen og VIP-suppleant: Jette Kofoed. 

 

UN konstituerede sig med Phillip Offersen som næstforperson, studentermedlem-

merne: Jonathan Sebastian Rossen (SN-repræsentant), Simone Albers, Mathilde Kra-

mer Lau, Silja Christiane Madsen, Christoffer Koch Andersen, Phillip Offersen og stu-

dentersuppleanterne: Lea von Zastrow Uhlott Noval, Magnus Berg-Pedersen. 

 

Næstforpersonen forventes at skulle på udveksling i E2021, hvorfor der sandsynligvis 

skal afholdes en konstituering af de studerende på juni-mødet. 

 

De studerende har derudover en fast observatør: Victoria Etlar Syppli Sørensen.  

 

 

6.2 Endelig godkendelse af mødeplan 2021  

Det nyvalgte UN godkendte mødeplanen for 2021 

 

6.3 Introduktion til UN  

Udskydes til næste møde 

 

7. Evt.  

Intet 

Referatet er godkendt i mailhøring 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Administration/Forretningsorden_for_uddannelsesnaevnene_DPU_med_tilfoejelser_af_2501___1210___141016___250917___250920.pdf

