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Mødedato: 18. februar 2019 kl. 13-16 
Mødested: 1483-556 Inspiratorium Videolink (16); Emdrup D120 Videolink (25) 
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 og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud 
Søren Christensen, Thomas Clausen, Pia Bramming 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Det blev aftalt, at punkt 7 flyttes op efter punkt 3, da punktstil-
ler skulle gå fra mødet før tid.   
Dagsordenen blev herefter godkendt uden kommentarer.  
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra studienævnet 

Jonas refererede fra seneste SN-møde, hvor følgende 
bl.a. blev drøftet: 
- Workshop om studiegruppeværktøjer 
- Eksamensplaner S19 
Desuden blev et nyt SN konstitueret. 
 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
Der blev orienteret om, at der er ansat en ny AAU´er 
med ansættelse pr. 1. april 2019.  

 
c. Nyt fra de studerende 

De studerende orienterede om følgende: 
- Seminar på Sandbjerg Gods  
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- DSRs generalforsamling, hvor et nyt DSR skal kon-
stitueres. 

- Nye studenterinitiativer på bacheloruddannel-
sen: Studenterdrevet holdundervisning på M8 og 
fælles forståelse af ’Kollektiv akademisk vejled-
ning’ på M7 

 
3. God mødeetik ved møder over videolink + gennemgang af 

forretningsorden 
Jonas gennemgik proceduren omkring møder pr. videolink 
samt forretningsordenen for uddannelsesnævnene på DPU.  
Fra studentersiden blev det nævnt, at møderne fra E19 bør 
placeres på skiftende ugedage, så studerende har mulighed 
for at deltage i tilrettelagt undervisning.   

 
4. Godkendelse af fagbeskrivelser for valgfag, E19 

Det blev besluttet, at alle de indkomne forslag udbydes på 
BA. 
Formanden noterede kommentarer til fagbeskrivelser og vi-
dereformidler disse til de pågældende undervisere.  
Det blev understreget, at alle fagbeskrivelser fremadrettet bør 
indsættes i de udsendte skemaer, så alle de relevante infor-
mationer fremgår mere tydeligt.  
 
Det blev ligeledes besluttet, at alle de indkomne forslag udby-
des på KA.  

 
5. Forhåndsgodkendelse af valgfag fra andre kandidatuddan-

nelser 
Det blev besluttet, at alle valgfag på DPUs kandidatuddannel-
ser kan forhåndsgodkendes til KA i uddannelsesvidenskab. 
Dog med undtagelse af modulet ”Teori- og empiriprojekt” på 
Didaktik (matematik). 
Det blev endvidere drøftet om man fremadrettet skal for-
håndsgodkende modulet ”Virksomhedsprojekt, 10 ECTS”. Jo-
nas drøfter dette med afdelingsleder og melder samlet til-
bage til SN.   

 
6. Drøftelse af kommende projekter i UN 

Jonas opfordrede alle medlemmer til at tænke i nye idéer, 
projekter, arbejdsgrupper, seminarer mv., som der fremadret-
tet kan arbejdes med i UN-regi.   
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De studerende bød ind med følgende forslag: 
- Projekt omkring kollektiv akademisk vejledning 
- Integrering af akademisk skrivning i undervisnin-

gen (særligt på BA) 
- Projekt vedr. kvalificering af undervisningsevalu-

eringer. 
- Formalisering af tilbagemeldinger til modulkoor-

dinatorer efter godkendelse af undervisningspla-
ner.  

   
7. Workshop om studiegruppeværktøjer 

På baggrund af studienævnets beslutning om, at alle uddan-
nelserne skal integrere en workshop om studiegruppeværktø-
jer i undervisningsplan og timeplaner i forbindelse med stu-
diestart 2019, drøftede UN studievejledningens indstilling: 
Det blev besluttet, at VEST afholder workshoppen på både BA 
og KA. UN bemærker dog, at VEST bør være i tæt dialog med 
holdunderviserne på BA ifm. planlægningen.  
På både BA og KA bør workshoppen tilknyttes modul 1, idet 
man på disse modul arbejder i eksamensgrupper.    

 
8. Kommunikation 

Jonas kommunikerer til relevante undervisere omkring valg-
fagsbeskrivelser.  

 
9. Evt. 

De studerende efterspurgte muligheden for at printe bilag 
gratis ifm. UN-møder. Jonas undersøger muligheden.  


