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Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
16. januar 2017 kl. 12.30-15.30 
Emdrup lokale D120, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  

Bente Elkjær, Joachim Sloth Larsen, Jonas Andreasen Lysgaard, Kristina Mariager-

Anderson, Lucas Lundby Cone, Oliver Alexander Tafdrup, og Malou Juelskjær 

 

Tilforordnede: Anders Kruse Ljungdahl, Birgitte Dam, Ida Werliin Holm, Pia Bram-

ming, Charlotte Herold Lange og Kristine Kirk Mørk 

 

Trine Vestergaard Jensen, der er kontorelev i studieadministrationen, deltager 

som observatør til drøftelsen af den nye studieordning BA for at få indsigt i, hvor-

dan vi arbejder med studieordninger på DPU   

 

Observatører uden stemmeret: Sofie Ottosen, Maria Møller og Ditte Thomsen  

 

1. Tiltrædende studentermedlemmer (de deltager det første kvarter af mødet): Jens 
Kjær Riemer (BA København, SN-repræsentant), Helene Graversen (KA Aarhus, SN-
suppleant), Ditte Marie Thomsen (BA Aarhus), Henrik Lillevang Hansen (BA Køben-
havn), Maria Kirkegaard Møller (BA Aarhus), Magnus Kvist Wibrand (KA Køben-
havn)  
 

Suppleanter: Morten Nissen 

 

Afbud: Lasse Michael Rønaa, Camilla Kurell, Lars Geer Hammershøj 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes og der foreslås følgende punkter til eventuelt: 
De studerendes brug af facebook, placering af UN-møder i marts og 
april, videoer af valgfag, engeske titler på modulerne for kommende og 
nuværende studieordninger samt specialisering på KA-eksamensbevis. 
 

2. Konstituering af det nye UN (bilag) 
Der blev sagt goddag til nye medlemmer og farvel til de gamle. Den 
egentlige konstituering med udvælgelse af ny næstformand sker til mø-
det i februar. 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Der var møde i SN den 16. december 2016. Alle uddannelser har 

indsendt bud på nye kompetenceprofiler og alle uddannelser på 
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 DPU (på nær Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab) får 

nye studieordninger fra 1. september 2017. Kompetenceprofi-

lerne blev modtaget positivt. Der blev desuden orienteret om, at 

studiefremdriften er positiv og fremdriften generelt er fin og det 

konkluderedes, at fremdriftsreform I og II har haft den tilsigtede 

virkning. SN behandlede også de fremsendte sammendrag af 

undervisningsevalueringerne for F16. 

Tal for, hvor mange studerende der har undervisningsevalueret 

E16, er blevet sendt til uddannelseskoordinatorerne og det viser 

sig, at der er den højeste svarprocent nogensinde på Uddannel-

sesvidenskab. UNs fokus på området har kort sagt medført, at 

flere studerende svarer. 

 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Kristine K. Mørk viderebringer, at Lise S. Møller (studiesekretæ-

ren på Uddannelsesvidenskab) nu sidder med lokalebookning på 

uddannelsen og hun følger op på henvendelser en gang om 

ugen. Der gives udtryk i UN for, at der skal være bevågenhed på 

organiseringen af lokalebookingen, herunder den tid studiese-

kretæren har mulighed for at afsætte til at udføre opgaven – 

især ift. modul 8. Flere VIP-sygemeldinger har medført ændrin-

ger og forsinkelser ift. undervisningsplaner mv.  

Der er også sygemeldinger i eksamenssekretærteamet, hvorfor 

uddannelsens to eksamenssekretærer er under hårdt pres for 

tiden. 

 

UCC lægger lokaler til ECER-konferencen, der i 2017 afholdes i 

København. Vi skal promovere Uddannelsesvidenskab forsk-

ningsmæssigt og uddannelsesvæsentligt. UN skal inddrages på 

kommende møder. 

Der er aftagermesse den 23. februar 2017, hvor praktiksteder, 

aftagervirksomheder mv. er inviteret. Messen holdes, for at Ud-

dannelsesvidenskab i København kan blive markedsført bedre. 

Der vil være speakers corners og meget andet godt. Messen 

holdes som erstatning for Udays, der ikke finder sted i Køben-

havn. Alle medlemmer af UN opfordres til at deltage. 

Der er ikke dækning af transport fra Aarhus til aftagermødet, 

fordi Aarhus er dækket ind på anden vis. Det gøres opmærksom 

på, at aftagermessen ikke er et aftagerpanelmøde. 
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 Kommunikation vil sørge for, at der laves noget lækkert på face-

book om messen. 

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen KA 

Første møde blev holdt inden jul. På næste møde i gruppen vil 

der blive gennemgået diverse indsamlede data. Alle i UN (også 

de nye medlemmer) har mulighed for at blive medlem af ar-

bejdsgruppen. 

 

d. Nyt fra de studerende 

Der vil blive afholdt DPU-debat med fem forskellige oplæg i for-

året. Der har været udfordringer ifm. etableringen af en bar i 

Nobelparken. Der har også været forvirring omkring eksamens-

planer og frustrationer omkring hold. 

DSR har planlagt morgensang i København og solidaritetswork-

shops, der er læringskritiske events.  

Offentliggørelsen af eksamensdatoer skete sent pga. sygdom. 

De studerende har været meget utilfredse og har opført sig 

ubehøvlet på facebook. Dette vil der blive fulgt op på på et se-

nere møde i UN. 

 

4. Godkendelse/kommentering af ny studieordning BA (bilag) 

Birgitte Dam præsenterer processen, der har varet i 1½ år. 36 personer 

har været inde over arbejdsgruppen. Der har været 2 heldagsseminarer 

på Bernstorff Slot og et halvdagsseminar på DPU i Emdrup. Det har hele 

vejen igennem været en åben proces i drøftelse. Den nuværende udgave 

af studieordningen blev skrevet hen over sommeren 2016 og den har 

været til godkendelse i arbejdsgruppen og til legalitetstjek i administra-

tionen. Studieordningen er efter mødet indstillet til godkendelse på SN-

mødet i februar. 

UN drøftede forskellige deltaljer og aspekter i studieordningen og Birgit-

te Dam noterede kommentarerne direkte ind i sin ”masterkopi” af stu-

dieordningen. Disse talrige kommentarer, drøftelser og rettelser føres 

derfor ikke til referat. Generelt kan det dog bemærkes, at de studerende 

ærgrer sig over, at didaktiske overvejelser skal undertrykkes økonomien 

– f.eks. at der ikke er råd til mundtlig gruppeeksamen eller at stille stati-

stik-software til rådighed på modul 6 BA, selvom det efterspørges af 

virksomheder, ministerier etc.  
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 5. Valgfag på BA i E17 (bilag) 

UN bemærker, at der er tale om flotte, gode forslag til valgfag og glæder 

sig over undervisernes store interesse for at præsentere deres forsk-

ningsområder. 

Det afklares, at der mindst skal være 25 studerende tilmeldt, for at valg-

fag må oprettes. Joachim S. Larsen har bedt sine medstuderende stem-

me på, hvilke af valgfagene de helst vil tilmelde sig. Afstemningen ved-

lægges som bilag til referatet. Han understreger, at DPU-studerende i 

København er amputerede ift. at vælge valgfag på andre uddannelser på 

AU. Der rejses forslag om, at Kandidatuddannelserne på DPU åbner op 

for, at vores bachelorstuderende kan følge valgfagene. Der gives ligele-

des udtryk for, at udvalget for lille selvom det er blevet os pålagt højest 

at udbyde tre fag.  

 Det er efterfølgende godkendt af Eva Viala, at vi kan få lov til at udbyde 

4 valgfag på uddannelsen, da vi bl.a. udbyder et valgfag i samarbejde 

med Generel Pædagogik. Vi udbyder de 4 valgfag, der har fået flest 

stemmer i Joachims afstemning. 

 

De studerende skal tilmelde sig valgfagene i tilmeldingsperioden i maj. 

De angiver prioritet for fagene. Overtegnede hold vil blive besat efter 

lodtrækning. 

 

Der er enighed om, at valgfagene skal udbydes med en af tre mulige 

prøveformer synops-eksamen, rent skriftlig opgave og porteføljeeksa-

men (denne eksamensterm er senere ændret til termen ”undervisnings-

deltagelse”, men ideen er ikke ændret). 

 

6. Praktikkens indflydelse på de studerendes tilknytning til arbejdsmar-

kedet KA (bilag) 

Punktet udsættes. 

 

7. Kollektiv vejledning og undervisning på videolink udsættes 

Punktet udsættes. 

 
8. Evt. 

Tiden var så fremskreden, at der ikke var mulighed for at vende de em-
ner, der blev fremsat i forbindelse med godkendelse af dagsordenen.  
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Konstituering af det nye UN 

- Bilag 1 - 20160929_Forretningsorden for 

uddannelsesnævnene DPU_med tilføjelser 

af 25.01.16_&_12.&14.10.16 

Vi siger goddag til tiltrædende medlemmer og farvel til afgående. Medlem-

merne orienteres om Uddannelsesnævnets forretningsorden. Da medlem-

merne først tiltræder pr. 1. februar 2017, afholdes resten af mødet med de 

afgående medlemmer.  

10 minutter 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

c. Status på arbejdet i studieordnings-

gruppen KA 

d. Nyt fra de studerende 

 20 minutter 

3. Godkendelse/kommentering af ny studieord-

ning BA 

- Bilag eftersendes 

UN bedes gennemgå udkastet til den nye studieordning på Bachelor-

uddannelsen og kommentere/godkende ordningen. Da studieordnin-

gen endnu ikke er helt klar, vil den blive eftersendt inden mødet 

sammen med en følgeskrivelse med en læse-

/kommenteringsvejledning, der uddyber fokusområder. 

Den godkendte/kommenterede studieordning rettes til og sendes om 

nødvendigt i hastehøring i UN, inden den indstilles til godkendelse i SN 

til februar-mødet. 

90 minutter 

4. Valgfag på BA i E17 

- Bilag 2 - Valgfag udkastkatalog BA 2017 

På baggrund af vedlagte beskrivelser af mulige valgfag, bedes UN be-

slutte, hvilke tre valgfag der skal udbydes i E17. 

De tre valgfag vil blive indstillet på SN-mødet i februar, hvor de ende-

ligt godkendes. Valgfag kommer fremover ikke til at fremgå af studie-

ordningen og de vil ikke blive udbudt fast. Nye valgfag skal derfor god-

kendes af SN. Det sker en gang om året. 

20 minutter 

5. Praktikkens indflydelse på de studerendes til-
knytning til arbejdsmarkedet KA 

- Bilag 3 - Praktiks betydning for beskæfti-
gelse_til UDV 

UN bedes forholde sig til vedlagte bilag og drøfte, om der skal igang-

sættes tiltag eller ændres på den nuværende praksis. 

15 minutter 

6. Kollektiv vejledning og undervisning på video-

link 

Jonas Lysgaard og Birgitte Dam orienterer om møder, de har holdt 

med de studerende. UN bedes drøfte problematikken og beslutte den 

videre proces.  

10 minutter 
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7. Evt.  5 minutter 

 


