
 

 

Side 1 af 4  

 

 
 

Møde i Koordineringsudvalget for Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab 
23. november 2015 kl. 12.00-15.00 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  
Lucas Lundby Cone, Sofie Ottosen, Lars Geer Hammershøj,  
 
Tilforordnede: Birgitte Dam, Martin Treumer Gregersen, Nicolas Schunck, 
Kristine Kirk Mørk, Ida Werliin Holm  
 
Afbud:  Simon Raaby Holmgaard, Pia Bramming, Oliver Alexander Tafdrup 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagordenen godkendes.  
 

2. Meddelelser 
a. Information fra ekstraordinært UN-møde 

Eva Viala har pålagt Uddannelsesvidenskab at spare 50 % på vejledningen. 

Birgitte Dam sendte den 23. november 2015 materiale i høring hos alle 

modulkoordinatorerne om, hvordan besparelserne udmøntes på de enke-

let moduler. Birgitte Dam læser udkast til materialet op, der sendes til UN, 

når høringsrunden er slut. UN har drøftet alle moduler og nået frem til, 

hvordan besparelserne kan udmøntes. 

Vi skal gå fra individuel til kollektiv vejledning. Det angives i materialet, 

hvordan uddannelsen opfatter kollektiv vejledning.  

Det skal drøftes på UN-mødet i december, hvordan reaktionerne har væ-

ret på besparelsen. Det vil blive et tema på kommende møder i UN, hvor-

dan den gode vejledning sikres. Det er blevet drøftet på hastemøderne, 

hvad vi kan vi gøre for at være bedre garderet. Et årligt eller halvårligt ud-

dannelsesevalueringsmøde er blevet foreslået. 

 

3. Godkendelse af undervisningsplaner 
Birgitte Dam noterer UNs kommentarer til undervisningsplanerne og sender 
dem til modulkoordinatorerne. Nedenstående er derfor generelle betragtnin-
ger.  
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 Modul 3 

Der blev ved gennemgangen af modul 3 fremsat ønske om en generel politik for 
billed- og lydoptagelse af undervisningen. Det aftales at drøfte en sådan politik 
på det næste møde i det samlede UN. 
 
Der søges om midler til at en holdunderviser gennemgår undervisningsplanerne 
ift. det faglige indhold og harmonisering af fremstillingsformen mv. Uddannel-
sen forventer, at studiesekretæren sætter links mv. ind i planerne. Kristine Kirk 
Mørk gør opmærksom på, at dette skal aftales med studiesekretæren og den-
nes chef. 
 
Anne Marie Eggert Olsen har efterspurgt, at information om navn, køn mv. fra 
opgaverne fjerne så opgaverne kan bedømme neutralt. Det aftales at drøfte 
denne efterspørgsel på næste UN-møde. 
 
Modul 4 
Der vil blive oprettet et fællesdrev for modulkoordinatorerne. 
 
Modul 5 
Det aftales, at UN skal drøfte principperne for udformningen af pensum til de 
enkelte sessioner. Er én tekst med mange sider lettere at læse og forholde sig til 
end flere tekster med færre sider men flere tematikker mv.? Hvad skal vi anbe-
fale og skal vi anbefale et sideantal til hver session? Emnet tages op på et møde 
i UN.  
 
Modul 8 
Det aftales, at Birgitte Dam afklarer, om der må opgives tidligere opgivne tek-
ster i et petitum.  
 
Modul 10 
Lokaleplanen er upræcis, da studiesekretærerne booker lokalerne i faste tids-
rum. Derfor skal det fremgå af undervisningsplanerne, hvis undervisningen be-
gynder f.eks. kl. 13.15, da lokaleplanen vil vise kl. 13.00. 
 
Modul 11 
Studienævnet ved DPU ønsker ikke længere at give dispensation, når uddannel-
serne søger dispensation fra eksamensbestemmelserne på et helt moduls veg-
ne. Derfor gives der ikke længere såkaldt generel dispensation. Dette betyder 
rent konkret, at de studerende fra 2011-studieordningen, der har en forvent-
ning om at gå til rent skriftlig eksamen, skal søge Studienævnet om dispensati-
on fra eksamensbestemmelserne. 
2011-studieordningen indeholder en kombineret mundlig og skriftlig eksamen. 
Søges der ikke dispensation, vil de studerende skulle op i denne eksamensform. 
Studerende optaget i 2011-2013 er optaget på 2011-studieordningen. 
De studerende må gerne søge i gruppe, hvis de har de andres samtykke og op-
lyser navn og studienummer på alle i ansøgningen. De skal søge via studieselv-
betjeningen på mit.au.dk i god tid inden eksamen. Hvis de får dispensation, skal 
de være opmærksomme på, at afgørelsen skal vedlægges opgaven, når denne 
afleveres. 
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 4. Evt. 

Der var ingen punkter til eventuelt. 
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 

a. Information fra ekstraordinært UN-møde 

 

 

20 minutter 

4. Godkendelse af undervisningsplaner 

- Bilag 1 - Læseplan undervisningsplaner BA  

 

Læseplan (se bilag 1 for uddybning af roller i forbindelse med læsningen af pla-
nerne): 
 
De, der er forhindrede i at deltage i mødet, bedes indsende kommentarer til 
de moduler, hvor de er første eller anden læser. 
 

Modul Første læser  Anden læser  

3 Lars Geer Hammershøj Lucas Lundby Cone 

4 Lucas Lundby Cone Lars Geer Hammershøj 

5 Martin Treumer Gregersen Sofie Ottosen  

8 Sofie Ottosen  Martin Treumer Gregersen 

9 Nicolas Schunck Simon Raaby Holmgaard 

10 Simon Raaby Holmgaard Nicolas Schunck 

11 Oliver Alexander Tafdrup Lucas Lundby Cone 

12 Sofie Ottosen Oliver Alexander Tafdrup 

 

Undervisningsplanerne vil blive eftersendt inden mødet i henhold til mail fra 

Birgitte Dam den 30. oktober 2015. 

 

Husk, at det skal fremgå af undervisningsplanerne, at der skal være evaluering 

næstsidste og sidste undervisningsgang. 

2 timer 

5. Evt.  5 minutter  

 


