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Mødedato: 11. marts 2019 kl. 13-15 
Mødested: 1483-556 Inspiratorium Videolink (16); Emdrup B101a Videolink (20) 
Mødeemne: Møde i uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (forperson), Thomas Clausen, Bente Elkjær, Pia Cort (sup-
pleant for Kristina Mariager-Anderson), Katja Brøgger, Søren Christensen, Jonathan 
Rossen (næstforperson), Nanna Westersø Thorbjørnsen, Mathilda Witt Brückner, Laura 
Mathiasen, Sofie Skatka Kirkensgaard, Hans Kappel Skau 
 
Suppleanter 
Sofie Gro Holde, Cecilie Frühstück Rasmussen, Sara Wilson Nissan 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Mathias Mark Christensen, Daniel Feldballe Støjberg Kardyb, Maria Sol-
høj, Pernille Andersen og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud 
Katja Brøgger, Thomas Clausen, Pia Bramming 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.  
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra studienævnet 

Jonas informerede om nyt fra seneste SN-møde, hvor 
nævnet bl.a. drøftede udbud af valgfag og retnings-
linjer for intern censur, jf. endvidere mødereferat her: 
http://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/ 

 
b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Jonas informerede om, at VIP-personalet i afdelingen 
rokerer rundt, så alle fremover sidder samlet i B-byg-
ningen.  
 
Dorte informerede om, at omorganiseringen i admini-
strationen er faldet på plads, hvilket betyder, at en an-
den medarbejder (end Dorte) vil bistå UN fremadret-
tet.  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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c. Nyt fra de studerende 

Jonathan informerede kort fra Arts Uddannelsesdag. 
 

3. Valg af spørgsmål til undervisningsevaluering, F19 (UN-ni-
veau) 
Jonas informerede kort om proceduren for valg af spørgsmål.  
Efter drøftelse blev det besluttet, at man på UN-niveau ønsker, 
at indstille følgende spørgsmål fra spørgsmålsbanken: 
 
AR-DPU-SN 032: Hvad synes du om omfanget af 
undervisningens deltageraktivering og 
involvering? 
 
AR-DPU-SN 039: Det anvendte undervisningsmateriale var 
velegnet og understøttede kursets læringsmål 
 
AR-DPU-SN 049: Jeg udviklede en større interesse for 
Emneområdet 
 
AR-DPU-SN-059: Dette fag/modul har bidraget til min indfø-
ring i uddannelsens fagområde 
 
AR-DPU-SN-061: Der er sammenhæng mellem det faglige 
indhold og fagets/modulets læringsmål som 
beskrevet i studieordningen 

 
Herudover blev det besluttet, at det fortsat skal være en mu-
lighed at evaluere på modulniveau.  

 
4. Orientering om valg af studenterrepræsentant i SN 

De studerende redegjorde for deres valg af SN-repræsentant. 
Da valget er faldet på en kandidat relativt langt nede på 
valglisten, havde punktet til formål at sikre, at valglistens prio-
ritering er blevet overholdt. 
Gro blev indstillet som repræsentant og Jonathan som sup-
pleant til SN.  

 
5. Instruktorordning på BA, Campus Aarhus 

De studerende præsenterede et oplæg til en instruktorord-
ning, hvor den reelle undervisning samt holdundervisning sup-
pleres af studenterbåret ’undervisning’.  
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UN drøftede oplægget og idéen. Det blev i den forbindelse 
nævnt, at en sådan ordning – i fald den vedtages – 
både skal udbydes i Aarhus og i Emdrup. Ligeledes blev det 
nævnt, at der bør udarbejdes et budget inden der kan tages 
stilling til det videre forløb.  
Det blev besluttet, at de studerende arbejder videre med 
idéen og løbende holder kontakt med Jonas og Pia.  

 
6. Tompladsordning  

Det blev besluttet, at fortsætte med det nuværende tom-
plads-udbud.  

   
7. Idéer til kommende projekter i UN 

Jonas præsenterede idéen om, at udgive en bog i forbindelse 
med uddannelsens 10-års-jubilæum i 2020. 
Det blev foreslået, at formatet kan udvides/suppleres med 
andre medieformater – fx videoer eller podcasts.   
UN bakker op om idéen og følgende arbejdsgruppe blev 
nedsat til videreudvikling af idéen: Gro, Mathias, Søren, Daniel 
og Jonas. Jonas er tovholder og indkalder til første arbejds-
gruppemøde.  
 

8. Kommunikation 
Ingen kommentarer. 

 
9. Evt. 

Ingen kommentarer. 
 


