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Mødedato: 12. marts 2018 
Mødested: Emdrup D120 Videolink (25); 1483-556 DPU Videolink (16) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
 
Medlemmer 
Jonas Andreasen Lysgaard (formand), Bente Elkjær, Kristina Mariager-Anderson, Katja 
Brøgger, Søren Christensen, Thomas Clausen, Ditte Marie Thomsen (næstformand), 
Malene Sillas Jensen, Jens Kjær Riemer, Sara Wilson Nissan, Christina Bjerregaard 
Wind, Cecilie Früstück Rasmussen 
 
Suppleanter 
Hans Kappel Skau, Nanna Westersø Thorbjørnsen, Maria Kirkegaard Møller 
 
Tilforordnede 
Pia Bramming, Birgitte Dam, Johan Bundgaard Nielsen, Daniel Feldballe Støjberg Kar-
dyb, Louise Staall Knudsen (studenterstudievejleder) og Dorte Puggaard (ref.) 
 
Afbud  
Jens Kjær Riemer, Katja Brøgger, Søren Christensen 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 
 

2. Meddelelser 
Jonas meddelte, at Thomas Clausen vil agerer barselsvikar 
som UN-formand og SN-repræsentant i perioden 14/5 – 
29/10 

 
Jonas refererede kort fra sin og Dittes deltagelse i Arts Uddan-
nelsesdag 
 
a. Nyt fra Studienævnet 

Jonas informerede fra seneste SN-møde, hvor studie-
ordningen på kandidatuddannelsen i Uddannelsesvi-
denskab bl.a. blev godkendt 
 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
Pia orienterede om AUs politik vedr. aflyst undervis-
ning, hvor uddannelsen så vidt muligt skal sikre erstat-
ningsundervisning. I tilfælde, hvor det ikke er muligt 
med erstatningsundervisning henviser afdelingsleder 
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og fagmiljø til de mange ekstra faglige tiltag, som ud-
dannelsen også forsøger at tilbyde.  
 
Pia informerede endvidere om, at Studieleder på 
vegne af DPU har søgt midler til projekter inden for 
EDU-IT. Fagmiljøerne opfordres til at byde ind med 
ideer til projekter og der er i den forbindelse nedsat 
en arbejdsgruppe på DPU. 

 
Birgitte informerede om, at der er varslet lockout for 
en meget stor medarbejdergruppe på AU – herunder 
undervisere og administrative medarbejdere på DPU. 
I fald lockouten træder i kraft, vil det derfor have den 
konsekvens, at al undervisningsaktivitet, eksaminer 
mv. vil blive aflyst i den periode lockouten varer.   
 
Birgitte informerede endvidere om budgetrammen 
for undervisningsaktiviteter ifm. den nye KA-studie-
ordning.  
 

c. Nyt fra de studerende 
De studerende efterspurgte information vedr. lockout. 
Det blev i den forbindelse nævnt, at der løbende bli-
ver informeret via AUs hjemmeside og studieportalen.  
 
Ditte udtrykte - på vegne af de studerende - bekym-
ring vedr. rapporten ’Universitetsuddannelser til frem-
tiden’, udgivet af Udvalg om bedre universitetsuddan-
nelser, Uddannelses- og forskningsministeriet, hvor 
der bl.a. fremlægges ændringer vedr. beslutnings-
kompetencer på universiteterne.  
 

3. Om arbejdet i Uddannelsesnævnet 
Jonas fremlagde sin tolkning af Forretningsordenen for arbej-
det i UN, hvor han bl.a. understregede, at nævnet er et ar-
bejdsfællesskab, hvor uddannelsesspecifikke emner drøftes, 
diskuteres og kvalitetssikres – i en god tone.   
Jonas fremhævede endvidere vigtigheden af, at medlem-
merne i UN sammen skal have fokus på, at skelne mellem 
emner, der ikke er diskuterbare (vilkår) og emner, hvor UN re-
elt har mulighed for at påvirke beslutninger, for på den måde 
at gøre møderne så effektive som muligt. Herudover nævnte 
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Jonas, at repræsentanterne sidder som repræsentanter for 
hhv. alle VIP’er og alle studerende på uddannelsen.  
 
Thomas Clausen foreslog, at mødekadencen evt. kan ned-
sættes og at der i stedet arbejdes med udvalgte temaer i min-
dre arbejdsgrupper.  
 
De studerende foreslog endvidere, at mødeindkaldelser også 
sendes til suppleanter. Det blev aftalt, at Jonas og Dorte drøf-
ter en løsning. 
 

4. Undervisningsevalueringer KA 
Jonas noterede kommentarer og udarbejder herefter et sam-
let skriv, der sendes til orientering i UN.  
 

5. Udvælgelse af spørgsmål til undervisningsevalueringer (UN-
niveau)  
UN drøftede potentielle spørgsmål fra spørgsmålsbanken.  
Birgitte noterede de udvalgte spørgsmål.  
Der blev i forlængelse af drøftelsen nedsat en arbejdsgruppe, 
der skal arbejde videre med uddannelsens evalueringspolitik. 
Thomas (mødeindkalder), Pia, Birgitte, Ditte, Christina og Ce-
cilie meldte sig til gruppen.  
 

6. Godkendelse af modul 6ghi 
Birgitte fremlagde kort undervisningsplanen på modul 6ghi: 
Projektorienteret forløb. 
UN godkendte planen uden kommentarer.  
 

7. Gennemgang af tiltag vedr. studiegrupper 
Birgitte orienterede om drøftelse mellem fagmiljøet og de ny-
ansatte tutorer, hvor der er blevet talt om at nytænke studie-
gruppedannelsen på 1. semester.  
I forlængelse heraf, blev det vedtaget, at nedsætte en ar-
bejdsgruppe til videreudvikling af et nyt koncept.  
Jonas (mødeindkalder), Birgitte, Johan, Nanna, Maria og Ma-
lene meldte sig til gruppen. 
 

8. Drøftelse af specialisering i vejledning på kandidatniveau 
Med udgangspunkt i henvendelse fra lektor Rie Thomasen, 
orienterede Birgitte om muligheden for i fremtiden at oprette 
’Vejledning’ som en 3. specialiseringsmulighed på Kandidat-
uddannelsen.  
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UN drøftede herefter forslaget og besluttede at invitere Rie 
Thomsen til at uddybe forslaget på et af de kommende UN-
møder.   
Jonas og Birgitte aftaler nærmere med Rie. 

 
9. Kommunikation 

Både studerende og VIP’er kommunikerer ud, at Thomas er 
barselsvikar for Jonas i ovenstående periode.  
 

10. Evt. 
Jonas informerede om, at der er afholdt bogreception i Em-
drup og at et lignende arrangement vil blive afholdt i Aarhus 
senere på året.  

     


