
 

 

 

 
    

 

 
 

Møde i Koordineringsudvalget for Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab 
den 6. maj kl. 9.00-12.30 
Emdrup lokale B101a, Aarhus lokale 1540-K33 (Biologi, Ny Munkegade) 
 
Deltagere: Pia Bramming, Bjarke Lindsø Andersen, Bente Elkjær, Jonas Greve Lysgaard, Sara B. B. 
Jeppesen, Oliver Tafdrup 
Tilforordnede: Birgitte Dam, Kristine Kirk Mørk,  
Afbud: Karen Rohrberg Jensen 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet er sendt i høring og godkendt efter mødet. Dagsordenen godkendes. 
Det aftales, at mødet for den samlede UFU den 12. maj aflyses. I stedet holdes mødet 
den 10. juni, hvor der også er afsat tid til koordineringsmøder. Kristine Kirk Mørk sender 
de ændrede indkaldelser. 
 

2. Meddelelser 
Optag: Birgitte Dam har lavet et stort forarbejde. Der er foretaget 94 faglige vurderinger. 
Der er 54 kvalificerede ansøgere, 24 ikke kvalificerede og 16 mangler dokumentation. 
Optag bliver omkring 120 fordelt på 60/60. 
De faglige vurderinger giver fin indsigt i, hvem de studerende er og hvad de kommer fra. 
Det er interessant, at læreruddannelsen på Island ikke er sammenlignelig med den dan-
ske uddannelse. Det samme har tidligere være tilfældet for Norge og Sverige. Det skal 
overvejes, om det er noget, vi skal gøre noget ved.  
 
Der skal fastsættes en ramme for motiverede ansøgninger. Det aftales, at Pia Bramming 
sender den eksisterende skabelon til UFU’en 

 
Den 10. juni skal vi drøfte Indholdet i introkurset til de nye KA-studerende. 
 
Praktiksag: Kan en studerende, der har påbegyndt sit praktikophold ændre det fra 30 til 
20 ECTS? Det aftales at eksamenstjekperioden skal være deadline for ændringer. Der 
skal tages hensyn til troværdigheden overfor virksomhederne. Kontrakten skal binde. 
Der skal være usædvanlige forehold for at ændre praktikken. 
Det aftales, at Kristine Kirk Mørk aftaler et svar til den studerende med Pia Bramming og 
Birgitte Dam.  
 
Kristine Kirk Mørk orienter Laila Pabst om, at de studerende kun kan tilmelde sig  praktik 
på 10 ECTS ikke 20 og 30 ECTS. 
 

a. Institutorganisering 
Der er afholdt møde med institutledelsen, hvor afdelingen indstillede, at vi 
kommer til at hedde Afdelingen for Uddannelsesvidenskab. Ønsket forventes 
ikke at blive opfyldt, da afdeling og uddannelse ikke kan have samme navn.  
Det indstilledes også, at afdelingens engelske navn bliver Education Studies el-
ler Education Theories and Practices. Pia Bramming blev indstillet som afde-
lingsleder og der er indledt forhandlinger. Pia Bramming fortsætter som ud-
dannelsesleder på Kandidatuddannelsen og det undersøges, om der kan udpe-
ges en uddannelsesleder for Bacheloruddannelsen. 
 



 

 

    

Side 2/6 

 

 
 

 

b. Personale 
Intet nyt. 
 

c. Opfølgning på møde om fakultetets kvalitetspraksis 
Hvis ensretning skal gennemføres på AU, kan det medføre, at der ikke skal 
fremstilles undervisningsplaner, men udbyggede kursuskataloger, hvor kursus-
beskrivelsen svarer til de første par sider i undervisningsplanen. 
Udvalget drøfter, om undervisningsplanerne bør ændres. Det foreslås, at de 
overordnede beskrivelser er klar til i kursuskataloget i marts og undervisnings-
planerne er klar til juni. 
Der er enighed om, at perfektionskravet er øget betragteligt. Der skal ikke stil-
les yderligere krav. Der ligger en professionalitet i undervisningsplanerne, vi ik-
ke bør slippe. De klæder de studerende godt på. Læsevejledninger ligeså. 
Undervisningsplanerne sparer tid senere i forløbet, men de er svære at lave 
om på.  
 
Kristine Kirk Mørk orienterer om, at valgfagene kun bør fremgå af kursuskata-
loget og ikke studieordningen, da de derved kan ændres og vi ikke forpligter os 
til at oprette fagene hver gang. Derfor er det vigtigt, at fagene fremstår velbe-
skrevne i kursuskataloget. 
 

d. Nyt fra Studienævnet 
Karrieredag på Pædagogisk psykologi var stor succes. Vi kan lade os inspirere 
til aftagerdag. I Københavns Kommune kan man booke vejleder/konsulent fra 
”karrierestedet”, så de studerende kan få større indblik. 
De studerendes repræsentanter i udvalget foreslår, at de hjælper til med at 
hverve studerende til planlægning af arrangementet. Første møde skal holdes 
inden sommerferien. Der skal udvikles en prototype for arrangement, så det 
kan holdes hvert år. Det aftales at holde et samlet arrangement primært for 
andet og fjerde semester. Alle studerende er dog velkomne også BA-
studerende. Det foreslås, at koble arrangementet til U-days (åbenhus på AU i 
Aarhus for studerende på gymnasialt niveau). Studerende, der har været i 
praktik skal opfordres til at deltage og komme med forslag til praktik.   
Det aftales, at holde arrangementet kl. 17.30-20.00 den 25. februar 2015 i Em-
drup og 26. februar 2015 i Aarhus. 
 
Suppleringsuddannelsens efterfølger blev også drøftet på studienævnsmødet. 
Der er ikke aftalt en endelig løsning, men der blev drøftet tre muligheder: 1. at 
alle studerende kan optages, 2. at der udbydes supplerende fag på 15 ECTS el-
ler 3. at der oprettes tompladser. 
 
En studerende, der har skrevet opgave hos Siemens er blevet ansat som stu-
dentermedhjælp. Hun foreslår, at Humaman Educational Management er en 
bedre titel for specialiseringen end Humane Resurser, da det er et bedre 
brand.  
Udvalget aftaler at drøfte forslaget på næste møde. 
 

e. Nyt fra de studerende 
Eva Viala har holdt møde med studenterrepræsentanterne for uddannelserne. 
Det var værd at gentage. 
 
Mange studerende er meget begejstrede for modul 4 og 5. 
 

3. Studiestart 
Der er afholdt møde med overordnet ruskoordinator Peter Tuborg. Studerende er ved at 
fremstille rus-pjecer. Der skal være harmonisering mellem Aarhus og Emdrup, så 80 % af 
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indholdet er det samme. Der arbejdes stadig på harmonisering. Detailplanlægningen kan 
ikke ensrettes. Det er godt undervejs. Der er stor interesse for at deltage i planlægnin-
gen. 
 
Der er ikke hvervet flere tutorer i Aarhus endnu. De nuværende tuturer vil ikke være til 
stede i tilstrækkeligt omfang næste semester, derfor ønskes det at supplere med to 
yderligere tutorer. Sara B. B. Jeppesen afklarer i Aarhus.  
 
Det er vigtigt at fastlægge flere arrangementer for de studerende. AU afholder aktivite-
ter for nye studerende i Aarhus men ikke i Emdrup. Sara sætter i gang i Aarhus. Tutorer 
fra Aarhus kan mødes med tutorerne fra Emdrup omkring planlægning. 
 

4. Evalueringer (fortsat) 
Det aftales, at koble punktet med punkt 7. 
 

5. Nye spørgsmål til omeksamen 
UFU’en indstiller, at udtalelsen fra Uddannelsesjuridisk Service følges. 
Kristine Kirk Mørk orienterer om, at der kun kan skelnes mellem syge- og omprøve ved 
forudsætningsprøver, dvs. prøver hvor f.eks. undervisningsdeltagelse fordrer en kortere 
skriftlig opgave. 
Det aftales, at Pia Bramming skriver til underviserne.   
 

6. Helligdag i ugeopgave (nyt punkt) 
Principielt set burde helligdage give en længere skriveperiode, men tiden er for frem-
skreden til, at vi kan nå at ændre noget. Pia Bramming og Sissel Rendrup har aftalt ek-
samensdatoerne og har prøvet at finde den bedst mulige løsning. Derudover påpeges 
det, at retskravet for bedømmelse af opgaver ikke tager højde for helligdage, kun juli 
tæller ikke med som bedømmelsesmåned. 
 

7. Godkendelse af undervisningsplaner 
Da der ikke er sat læser på modul 6e, gennemgås modulet i fællesskab.  
Udvalget har endnu ikke modtaget planer for modul 1, 6b, 6f og 6j. De vil blive drøftet 
over mail. 
Hvis der er få deltagere til valgfagene, vil der blive etableret en nødplan for undervisnin-
gen. F.eks. ved at sammenlægge undervisningen i Aarhus og Emdrup. Hvis der er færre 
studerende i grupperne end det studieordningen fordrer, kan de studerende søge di-
spensation. 
 
Pia Bramming noterer UFU’ens kommentarer og sender tilbagemelding til modulkoordi-
natorerne. Laila Parbst sættes på cc. Generelt virker undervisningsgangene virker uroligt 
spændende og relevante. 
 
UFU’en opfordrer Hans Siggaard og Jonas Greve Lysgaard til at holde et kort møde, hvor 
skæringpunkter for de to fag drøftes.  
Kristine Kirk Mørk beder Laila Parbst om at undersøge om linket til studieportalen frem-
går af alle undervisningsplaner http://www.studerende.au.dk/arts. 
 
Modul 6c: Ønsker til ændringer i studieordningen kan ikke komme med nu. Ændringerne 
skal drøftes i UFU’en inden november. 
 
Modul 6ghi: De studerende må gerne tage fuldtidspraktik til 10 ECTS.  
 
 

8. Evt.  

http://www.studerende.au.dk/arts
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Kristine Kirk Mørk orienterer om, at det koster 175 kr. for levering af mad fra kantinerne 
i Aarhus uanset deltagerantal. Det aftales, at deltagerene selv kan hente maden. Bolette 
Hansen skal bestille til den kantine, der er tættest på. 



 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  5 minutter 

2. Meddelelser  
a. Institutorganisering  
b. Personale 
c. Opfølgning på møde om fakultetets kvalitets-

praksis 
d. Nyt fra studienævnet 
e. Nyt fra de studerende 

 30 minutter  

3. Studiestart  Drøftelse af indhold og forventninger. 10 minutter 

4. Evalueringer (fortsat) 
-  Bilag 1 - Mail med links til evalueringer  

Drøftelse af de evalueringer, der ikke kunne åbnes til mødet den 11. marts 2014. 15 minutter  

5. Nye spørgsmål til omeksamen 
- Bilag 2 – Mail fra UJS 

På baggrund af udmelding fra Uddannelsesjuridisk Service omkring nye spørgsmål til om-
eksamen (bilag 2) ønskes en samlet udmelding fra koordineringsudvalget.  

20 minutter 

6. Helligdag i ugeopgave (nyt punkt) De studerende spørger, om de kan få en dag ekstra til ugeopgaven i modul 4, da en af 

dagene er en helligdag. 

5 minutter 

7. Godkendelse af undervisningsplaner 
- Bilag3 - Læseplan undervisningsplaner KA  
- Bilag 4 - Modul 2a KA i Uddannelsesvidenskab Em-

drup-Aarhus 10.04.2014 JGL 
- Bilag 5 - Modul 2b E2014 Emdrup-Aarhus uddvid-k 

+litt 23.4.2014 
- Bilag 6 - Modul 6c Kand plan Kbh BW24 6_28042014 
- Bilag 7 - Modul 6d KA Emdrup-Aarhus E2014 2014-

04-14 FINAL  
- Bilag 8 - Modul 6E KA Emdrup-Aarhus 11.4.2014 
- Bilag 9 - Beskrivelse af projektorienteret forløb i 

praksis 6ghi 10.03.2014 
 
Undervisningsplan for Modul 6a blev eftersendt 5. maj. 

Læseplan (se bilag 3 for uddybning af roller i forbindelse med læsningen af planerne):  
 

Modul Første læser Anden læser  

1 Bjarke Lindsø Andersen Bente Elkjær 

2a Bente Elkjær Bjarke Lindsø Andersen 

2b Jonas Greve Lysgaard Sara B. B. Jeppesen 

6a Sara B. B. Jeppesen Jonas Greve Lysgaard 

6b Oliver Tafdrup Bente Elkjær 

6c Bente Elkjær Oliver Tafdrup 

6d Bjarke Lindsø Andersen Jonas Greve Lysgaard 

6e   

6f Jonas Greve Lysgaard Bjarke Lindsø Andersen 

6ghi Sara B. B. Jeppesen Jonas Greve Lysgaard 

6j Jonas Greve Lysgaard Oliver Tafdrup 

 
Der mangler undervisningsplaner fra Modul 1, 6b, 6f og 6j. Disse eftersendes snarest mu-
ligt. 
 
Det blev aftalt på sidste møde, at vi skal være opmærksomme på, at undervisningspla-
nerne understøtter hensigtsmæssig læsning både ift. omfang og hvad der skal prioriteres 
til de enkelte sessioner, men også at læseomfanget harmonerer på tværs af semesterets 
moduler. 

120 minutter  

8. Eventuelt  5 minutter 
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