
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde den: 17. februar kl. 13.00-15.00 
Emdrup lokale D120. Aarhus lokale 1431-021 
Konstituerende møde i Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 
 
Deltagere: Pia Bramming, Jonas Greve Lysgaard, Bjarke Lindsø, Lars Geer Hammershøj, Per Fibæk 
Laursen, Merete Wiberg, Malou Juelskjær, Mariella Schmidt, Michéle Licht, Stine Harrekilde, Søren V. 
Kirk, Camilla Nissen, Sara Jeppesen, Anders Fuglsang, Louise Kornum, Camilla Kurell, Anne Bech-
mann, Trine Ø. Nielsen, Timian E. T. Valmin, Ramus B. Kristensen, Thorkil M. Lund 
Tilforordnede: Kristine Kirk Mørk, Nicolas Schunck og Birgitte Dam  
 
Afbud: Bente Elkjær, Oliver Tafdrup, Laila Parbst 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referater 
Dagsordenen godkendes. 
 
Under punkt 2h i referatet fra UFU BA fik Thorkil M. Lund til opgave at fremstille 
et notat, om hvordan uddannelsen kan evalueres fremover. Opgaven overdra-
ges til Nicolas Schunck. 
 
Referaterne godkendes. 

 
2. Konstituering af Uddannelsesfagudvalget for uddannelsesvidenskab 

Da Thorkil M. Lund har fået andet arbejde, afløses han af Nicolas Schunck som 
tilforordnet og repræsentant for holdunderviserne på Bacheloruddannelsen. 
UFU’en siger farvel til de tidligere studenterrepræsentanter og goddag til de 
nye. 
 
Uddannelsesvidenskab har fået lov til at fungere som to UFU’er frem til som-
merferien. Derefter skal vi fungere som én stor-UFU. Problematikken løses ved 
at oprette koordinationsudvalg for KA og BA, der skal supplere UFU-møderne. 
Der holdes to koordineringsmøder efter sommerferien i forbindelse med stu-
diestart og indstilling til godkendelse af undervisningsplanerne. 
 
Der uddeles en oversigt over, hvilke medlemmer der deltager i de respektive 
koordinationsudvalg mv. 
 
Da stor-UFU’en kan have fem studentermedlemmer, udpeges de studerende 
efter, hvor mange procent de fik af stemmerne. Camilla Kurell er født medlem, 
da hun også er medlem af Studienævnet. 
VIP’erne vælges for en treårig periode og der er valg næste år. Da der  kun kan 
deltage fem VIP’er i stor-UFU’en indskrives Bente Elkjær og Jonas Greve Lys-
gaard som suppleanter. 
Lars Geer Hammerhøj udtræder som medlem af koordinationsudvalget for KA. 
 
Camilla Kurell vælges som ny næstformand. 
 
 

 



 

 

    

Side 2/4 

 

 
 

 

3. Drøftelse af det nye UFU (Bilag 1) 
Standardforretningsorden for uddannelsesfagudvalg på IUP gennemgås. UFU er 
et rådgivende organ for Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik, studiele-
der Eva Viala og uddannelsesleder Pia Bramming. UFU har ikke en beslutnings-
kompetence. F.eks. sker den officielle vedtagelse af undervisningsplaner ved at 
UFU’en indstiller, at undervisningsplanerne godkendes af Studienævnet. 
UFU’en indstiller ligeledes revisioner og forslag til nye studieordninger til god-
kendelse i Studienævnet.  
 
En tilforordnet deltager på møderne har ikke stemmeret og er udpeget (ikke 
valgt) på baggrund af vedkommendes funktion i organisationen. Birgitte Dam 
(Pia Brammings PA), Nicolas Schunck (repr. for holdunderviserne, BA) og Kristi-
ne Kirk Mørk (uddannelseskoordinator i administrationen) er tilforordnede. 
 
Dagsordener udfærdiges i samarbejde mellem formand og næstformand. I 
praksis sender Pia Bramming ca. 10 dage før et møde en mail til næstforman-
den med en opfordring til indhentning af punkter til dagsordenen fra baglandet.  
Sagerne skal være velbegrundede og have principiel karakter. Vi bestræber os 
på, at dagordenen sendes ud en uge før et møde. 
Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis formanden og to medlemmer 
er enige. Alle UFU-møder er offentlige. Sager skal enstemmigt vedtages, hvis de 
drøftes pr. mail. Der holdes ingen møder i juli måned. 

 
4. Drøftelse af studienævnets kommentarer til de ønskede ændringer i studie-

ordningerne 
Ombytning af modul 2 og 6 på Bacheloruddannelsen udsættes, da der ikke er 
de fornødne underviserressourcer. 
Studienævnet pålagde uddannelsen at præcisere formuleringen af uddannel-
sens kærnefaglighed, således at policy og styring stadig indgår, for at adskille 
uddannelsen fra den nye BA i pædagogik, der oprettes i Aarhus.  
UFU’en drøfter om BA i pædagogik bliver en udfordring for BA i Uddannelsesvi-
denskab. 
Det er ikke muligt for administrationen at efterkomme formanden for Studie-
nævnets dispensation til, at Modul 5 bedømmes gradueret med intern censur 
til sommereksamen 2014. Årsagen er tekniske vanskeligheder og tidspres. Æn-
dringen medfører desuden en ny studieordning, der kommer til at gælde fra 
september 2014. Bedømmelsesformen bestået/ikke bestået er demotiverende 
for de studerende. 
Det er tidligere drøftet, at der ønskes et ændret optagelseskrav til uddannelsen. 
Matematik på B-niveau indstilles til at gælde fra september 2015. Kristine Kirk 
Mørk undersøger, hvilke formalia der er ift. at søge Ministeriet om ændring af 
adgangskravet. Kristine melder tilbage til Pia Bramming. 
 
Studienævnet godkendte de indstillede ændringer til Kandidatuddannelsens 
studieordning. Væsentligt er, at eksamen i Modul 2a og 2b opdeles. 
 
Censorformanden skal orienteres om ændringerne i studieordningerne. 
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5. Meddelelser 
AU’s spareplaner drøftes. Den 25. februar 2014 meldes der ud, om der skal fy-
res medarbejdere på instituttet eller i administrationen. 
Det er en udfordring at opgøre underviserressourcerne pga. problemer med 
tidsregistreringsværktøjet Tempus. 
 
Nyt fra de studerende. BA-studerende årgang 2012: Til eksamen blev der benyt-
tet en ekstern censor, der gav flere studerende en ubehagelig oplevelse. Der 
har tidligere har været problemer med vedkommende. Uddannelsen er klar 
over problematikken, men vedkommende kan kun udelukkes, hvis vedkom-
mende laver forsømmelser.  Vi må ikke være selektive ift. censorerne. Der er ik-
ke mange studerende, der har klaget, derfor er der ikke meget, der kan gøres. 
De studerende opfordres til at klage, hvis de føler sig ubehageligt behandlet. 
 
Nyt fra uddannelsen. Der har været besøg fra et universitet i Texas, der forsker i 
undervisning og mad. Der påtænkes fremtidigt samarbejde. 
 
Uddannelsesministeriet ønsker en generel praktikaftale med Uddannelsesvi-
denskab. Ministeriet kan stille prisopgaver til BA-projekter og specialer, og un-
dervise på kandidaten. 
 

6. Mødeplanlægning 
Der omdeles oversigt med mødedatoer. Kristine Kirk Mørk finder tidspunkter til 
møderne og giver medlemmerne en uges frist til at komme med forslag til mø-
detidspunkterne. 
 

7. Evt.  

Der er intet at berette under eventuelt. 
 

 
 
 
 

  



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referater  10 minutter 

2. Konstituering af Uddannelsesfagudvalget for uddannelses-

videnskab 

Da der er sket en stor udskiftning blandt studenterrepræsentanterne i Uddannelsesfag-

udvalget for uddannelsesvidenskab er dette første møde efter valget konstituerende. 

Mødet indledes med at sige farvel og tak for samarbejdet til de ’gamle’ repræsentanter 

og goddag og velkommen til de nye. 

20 minutter 

3. Drøftelse af det nye UFU (Bilag 1) Fælles drøftelse af hvordan vi i praksis får den nye UFU til at fungere med stor-UFU og 

bachelor-/kandidat-UFU’er, overgangsordninger etc. 

20 minutter 

4. Drøftelse af studienævnets kommentarer til de ønskede 

ændringer i studieordningerne 

Den 30. januar 2014 gennemgik Studienævnet de fremsendte forslag til ændringer af 

studieordningerne for Bacheloruddannelsen og Kandidatuddannelsen i uddannelsesvi-

denskab. Pia Bramming præsenterer Studienævnets kommentarer. 

Der ønskes en drøftelse af Studienævnets kommentarer med henblik på fremstilling af 

en revideret indstilling, der sendes til studienævnssekretæren efter mødet. 

30 minutter 

5. Meddelelser  

a. Nyt fra holdene 

 20 minutter 

6. Mødeplanlægning Husk at medbringe kalender, da vi skal have aftalt de kommende møder i UFU’en. 15 minutter 

7. Evt.  5 minutter  

 


