
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde den: 13 november 2013  kl. 12-16. – ekstra tid pga. undervisningsplaner  

Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg  

Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

 

Deltagere: Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj, Per Fibæk Laursen, Merete Wiberg, Malou Juels-

kjær, Mariella Schmidt, Stine Harrekilde og Søren V. Kirk. 

Tilforordnede: Thorkil M. Lund og Kristine Kirk Mørk 

Gæst: Sissel Johansen 

Afbud: Michéle Licht, Birgitte Dam  

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  
I referatet fra sidste møde ændres formuleringen af punkt 11a. (Ny uddannelse) 
til ”Der er påbegyndt ny akkrediteringsproces for Bacheloruddannelsen i almen 
pædagogik”. 
Punkt 20 omkring instruktorer blev udsat på sidste møde. Punktet er ikke kom-
met med på dagsordenen til dette møde og udsættes derfor til næste møde. 
 

2. Meddelelser 
Set i lyset af den netop overståede prisuddeling sættes der en drøftelse på 
dagsordenen til næste møde af hvilke priser, der ønskes fremover og hvornår i 
studiet de skal uddeles.  
 
Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bram-
ming informerer UFU, når der er nyt i sagen. 
 
Nyt fra årgangene: 
2011: Pia Bramming kontakter David Reimar mhp. at afklare, hvordan holdun-
dervisningen på valgfaget Kvantitativ Metode varetages i hhv. Aarhus og Em-
drup. 
 
Der tilbydes kun vejledning til ordinær eksamen ikke til forskudte eksamener. 
Der kan bevilliges vejledning til syge-/omprøven, hvis den studerende kan 
fremvise lægeerklæring. 
Iflg. Uddannelsesjuridisk service skal der altid stilles nye spørgsmål til omprø-
ven. 
  
2012: Der er observeret lavt fremmøde til undervisningen. 
 
Det aftales, at Pia Bramming formulerer rammer for koordineringsaktiviteter for 
semestrene, der indeholder Modul 3-4 og 8-10. Pia indkalder modulkoordinato-
rer, holdundervisere og repræsentanter for UFU til et formafklarende møde, 
hvor rammerne defineres endeligt, inden formuleringen af undervisningspla-
nerne påbegyndes. Thorkild M. Lund inviteres med til mødet. Hvis mødet bliver 
en succes, skal proceduren med et formafklarende møde være en fast procedu-
re. 
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3. Uddannelsens beskrivelse (bilag 3) ved Merete 

UFU er enige om, at det er en god ide at teste 3.g.eres opfattelse af teksten på 
ug. Der er ikke ressourcer i uddannelsesledelsen til at foretage en sådan under-
søgelse. Pia Bramming undersøger mulighederne for at overdrage opgaven til 
kommunikationsafdelingen. 
 

4. Ny UFU-organisering (bilag 4) 
De to UFU under Uddannelsesvidenskab skal lægges sammen til et stort udvalg 
repræsenteret ved seks studerende og seks VIP’er. Det igangværende valg 
blandt de studerende tager højde for denne ændring. Frem til sommerferien 
køres der dog som nu med en ligelig fordeling af VIP’er og studerende. Pia 
Bramming afklarer med Søren V. Kirk, hvordan vi sikrer os en ligelig fordeling af 
studenterrepræsentanter fra Emdrup og Aarhus samt fra KA og BA. 
Pia Bramming undersøger også, hvornår der er valg til VIP’erne. 
 

5. Studieordningsrevision (kl. 13.00-14.00)  
 
 

a. Gæst, Sissel Johansen 
UFU ikke kan træffe afgørelse om at ændre eksamensdatoer, men UFU 
kan komme med indstillinger og indlede en forhandlingsproces med 
Sissel Johansen evt. via Kristine Kirk Mørk. 
 
UFU ser gerne, at de studerende kan aflevere opgaver løbende hen 
over semesteret (især på semestre med tre moduler), men det giver 
administrative udfordringer. Kristine Kirk Mørk afklarer problematik-
ken med sit bagland og vender tilbage. 
 
Det aftales, at Sissel Johansen gennemgår oversigten over væsentlige 
datoer på Modul 3-5 og ser på, om det kan planlægges anderledes. Det 
er en udfordring, at et modul højst må vare 14 uger. Sissel Johansen 
melder tilbage til Pia Bramming og Thorkil M. Lund. Kristine Kirk Mørk 
afklarer om ugen med påskeferien tæller som en undervisningsuge. 
 
Sissel Johansen orienterer om Fremdriftsreformen, der træder i kraft 
1. juli 2013 og bl.a. vil medføre øget fokus på omprøver og merit. Der 
er ingen øvre grænser for, hvor meget den studerende må få merit for, 
så længe der er fortaget en faglig vurdering. UFU tager orienteringen 
til efterretning. 
 
Sissel Johansen orienterer også om, at adgangskrav, titel og væsentlige 
indholdsændringer vil medføre, at en uddannelse skal ny-akkrediteres, 
hvorimod en række mindre ændringer kun fordrer en ny studieord-
ning. Hvis der udformes en ny studieordning, vil det være i orden at 
bytte om på Modul 2 og 6 (Sissel Johansen undersøger dog om Modul 
2s placering i førsteårsprøven har afgørende betydning for en flytning).  
Det er også i orden at ændre eksamensformen i modul 6 uden ny-
akkreditering.  
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Det er ikke muligt uden videre at ændre adgangskravet og tilføje ma-
tematik på B-niveau pga. af Bacheloradgangsbekendtgørelsen. Hvis der 
ønskes ændret niveau, skal Ministeriet søges om det. Der skal i ansøg-
ningen argumenteres for, at Uddannelsesvidenskab er tættere beslæg-
tet med de uddannelser, der allerede har adgangskrav med matematik 
på B-niveau end de, der ikke har det. Det vil dog ikke blive stillet krav 
om ny-akkreditering. 
 
Der er udfordringer ift. eksamensformen på enkelte moduler, og disse 
kan ændres i en ny studieordning, således at syge-/omprøven på Mo-
dul 3 får en anden form end den ordinære prøve, så der ikke skal udde-
les eksamensspøgsmål midt i juli.  
 
Det er i orden, at Modul 5 indeholder to opgaver med tidsfrist i samme 
termin, da opgaverne afleveres i forlængelse af hinanden og ikke for-
skudt. Pia Bramming skal kontakte koordinatoren for Modul 5 og drøf-
te omprøveformen. 
 
Det skal drøftes på næste UFU-møde, om de studerende laver mere til 
færre ECTS på Modul 6 end f.eks. Modul 8. 
UFU vil også drøfte Sissels Johansens forslag om at ændre eksamen på 
Modul 11 til aktiv undervisningsdeltagelse med bestået/ikke bestået. 
 
Den nye studieordning kan tidligst gælde fra 1. september 2014. Det 
skal aftales, hvornår UFU indstiller til en ny studieordning. Skal den 
gælde fra 2014 eller 2015? UFU er tidligt ude med et godt forslag til en 
ny studieordning. 

 
6. Godkendelse af undervisningsplaner F14 (planer + bilag 6a, 6b og 6c) 

Kristine Kirk Mørk afklarer hurtigst muligt, hvem der står for lokalebookning. 
 
Der uddeles et notat omkring retningslinjer for undervisningsplanernes indhold. 
Det aftales at tilpasse undervisningsplanerne efter notatets ordlyd. Især lægges 
der vægt på, at eksamensdatoer ikke skal fremgå af undervisningsplanerne (der 
skal henvises til Bb), hvorimod datoer for løbende afleveringer skal fremgå af 
undervisningsplanerne. 
 
Pia tager sit notat med UFU’s kommentarer til undervisningsplanernes indhold 
med til modulkoordinatorerne, så undervisningsplanerne kan blive rettet til. 
Følgende kommentarer til modulerne omhandler rent administrative aspekter. 
 

a. Modul 3 
 

b. Modul 4 
 

c. Modul 5 
UFU forhandler med Studiecenteret omkring længden på modulet.  
 

d. Modul 8 
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e. Modul 9 
Der mangler en undervisningsplan for Aarhus. Der afventes ansættelse 
af ny modulkoordinator. 

 
f. Modul 10 

Set i lyset af flere udfordringer med modulet, aftales det, at Pia Bram-
ming afklarer med Lars Geer Hammershøj, hvordan de studerendes op-
levede modulet sidste år. 
UFU ønsker, at modulet skal være mere refleksivt. 
 

g. Modul 11 
UFU foreslår at søge dispensation til at ændre eksamensformen ved 
vintereksamen 2013/2014 til en rent skriftlig frem for en kombineret 
skriftlig og mundtlig eksamen. 
Kristine Kirk Mørk afklarer, hvordan opgaven løses rent administrativt 
og melder tilbage til Pia Bramming. 
 

h. Modul 12 
 

7. Evt.  

 

 

Næste møde i dette forum holdes den 18. december kl. 12-15. 

 



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat   

 
 5 minutter  

2. Meddelelser  

- Velkommen til vores nye teamkoordinator 

- Nyt fra årgangene  

 

 
- Velkommen til Kristina Kirk Mørk 

- Nyt fra årgangene  

o 2010 

o 2011 

o 2012 
o 2013 

20 minutter  

3. Uddannelsens beskrivelse (bilag 3) Mail fra Merete Wiberg ang. uddannelsens beskrivelse  15 minutter  

4. Ny UFU-organisering (bilag 4) Om det nye UFU og planerne frem til sommeren 2014 20 minutter  

5. Studieordningsrevision  Sissel Johansen kommer fra kl. 13.00-14.00 

NB! I bedes venligst orientere jer i studieordningen og finde eventuelle rettelser/fejl.  

45 minutter  

6. Godkendelse af undervisningsplaner  Læseplan (se bilag 5c for uddybning af roller i forbindelse med læsningen af planerne):  

 

Modul Første læser Anden læser  

Modul 3 Merete Wiberg Michélle Licht 

Modul 4 Søren Vernegren Kirk Lars Geer Hammershøj 

Modul 5 Lars Geer Hammershøj Marielle Schmidt 

Modul 8 Per Fibæk Laursen Søren Vernegren Kirk 

Modul 9 Michélle Licht  Per Fibæk Laursen  

Modul 10 Malou Juelskjær Stine Harrekilde 

Modul 11 Stine Harrekilde  Merete Wiberg 

Modul 12 Mariella Schmidt  Malou Juelskjær 
 

To timer  

7. Evt. 
 

 15 minutter  

 
 
 


