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Mødedato: 11. september 2017 kl. 12.30-15.30 
Mødested: Emdrup lokale D118, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for Uddannelsesvidenskab 
 
Deltagere: 
 
Medlemmer:  
Bente Elkjær, Jonas Andreasen Lysgaard, Kristina Mariager-Anderson, Helene Gra-
versen, Malene Sillas Jensen (suppleant for Ditte Marie Thomsen resten af perioden), 
Maria Kirkegaard Møller og Jens Kjær Riemer 
 
Tilforordnede:  
Birgitte Dam (ref til 2.e), Louise Staall Knudsen (studenterstudievejleder), Pia Bram-
ming, Stephan A. Bendix Reinemer (afløser Kristine fremover – ref fra 2.e), Martin 
Kjær Hornsgaard (fremover i stedet for Charlotte, der er sygemeldt) 
 
Suppleanter:  
Tobias Fuglsbjerg Aakjær 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der er afbud fra Lars Geer, hvorfor Punkt 5 om faglige hensyn udskydes til 
næste møde. Dagsorden ellers godkendt. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

i. Punkt vedr. nye studieordninger  
Rammer er rummelige nok til, at vores nye KA kan indeholde 
det, vi gerne vil. Herunder praktik 20 ECTS 

ii. Fokusområde: hvad vil SN nå i 2017/2018. 
 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 
i. Afdelingen 

Pia spurgte, hvad nævnet gerne vil vide, så der ikke kommer 
ligegyldig information ved fremtidige møder 

a. Personale 
i. Anders K. er stoppet og rejst til SDU 

ii. Charlotte Lange er sygemeldt 
iii. Jonas skal på barsel i 2018 og der 

skal derfor findes en vikar fra ca. 
maj-november  

b. Økonomi  
c. Strukturelle ændringer der får indvirkning for 

studerende  
i. Ny administrativ support  

1. Instituttet  
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a. AAG: Lise Wendel-
boe  

b. AAU: Birgitte Dam 
 

ii. Studietur ift. udvikling af studiemiljø 
Pia Bramming og Jens Riemer (bl.a.) har været på inspirati-
onstur til forskellige campusser i KBH med udviklingsgrup-
pen (til campus KBH)  
 

iii. Aftagermesse og infomøde for BA 
1. marts 2018 i Kbh 
 

iv. Administration 
Rokade i studieadm. betyder at:  

a. Kristine er byttet ud med Stephan (SNUK) 
b. Lise er byttet ud med Henrik (studiesekretær) 
c. Jeanette og Janni bliver (eksamen) 

 

c. Status på arbejdet i studieordningsgruppen KA 
i. Resultatet af sidste møde var, at der kom en struktur på plads 

for den nye KA. Arbejdet drøftes igen på næste UN-møde. 
 

d. Lokalebooking E17 
i. Store udfordringer ift. planlægningen og det er der stadigvæk  

ii. Flytning fra Trøjborg til Nobel skaber store problemer i Aar-
hus. Der er færre lokaler at placere undervisningen i og flere 
store uddannelser som skal placeres i de begrænsede store lo-
kaler. 

iii. For små lokaler ift. antallet af studerende og dårligt indeklima 
giver udfordringer i Kbh. 
 

iv. Studerende kommenterer: 
Store udfordringer og utilfredshed for de studerende 

a. For små lokaler 
b. Ingen mikrofon 
c. Dårlige lokaler, der er i dårlig stand   

 
Der blev udtrykt stærk utilfredshed fra de studerende med de 
aktuelle vilkår for lokaler på uddannelsens undervisning. 
Afdelingsleder og UN-formand gav også udtryk for egen for-
undring over hvordan det kan gå så galt. 
 

e. Nyt fra de studerende 
i. DSR: 
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Stort arbejde lagt i, at de studerende kommer ind i arbejdet 
fra starten af (studiestart) 

ii. Baren (KBH) 
Inviter gerne mennesker ned i baren, men giv blot besked på 
forhånd  

iii. Studiestarten er gået godt 
Særligt god feedback i Aarhus (BA) 
Godt ’Velkommen til DPU’ i studiemiljøet med taler fra 
Johnny (dekan) og Claus (IL) 

iv. Der opfordredes til at melde det ’Akademiske Kvarter’ ud igen 
– både til studerende og ansatte    

 
[Referent overgik til Stephan Reinemer] 

 

3. Evaluering af studiestart 
Birgitte fremlagde beretning om studiestartsforløbet. Hun berettede om begej-
strede bachelorer med stort fremmøde og gode tutorer. 
Kandidaterne havde mindre fremmøde, men dem der kom var glade. 
Der var forventelig nedtrykt stemning efter den tragiske ulykke i Aarhus. 
Der har været startvanskeligheder med lokalebookingen (som nævnt tidli-
gere). 
De nye studerende er som bekendt første årgang på den nye BA-studieord-
ning. 
Anne-Marie holdt den klassiske ”akademiske opsang”. 
Der er drøftet studiegruppe-facilitering på kandidatuddannelsen. 
Der blev drøftet, at de studerende der ikke møder op evt. tager en plads fra an-
dre engagerede studerende. Det blev spurgt til muligheder for at skabe flere 
pladser ved at udmelde inaktive studerende. 
Tutorerne i Aarhus oplyste, at de havde problemer med at komme ind i de øn-
skede lokaler og at de gerne vil have endnu tættere samarbejde med kontakt-
person på campus Emdrup. 
Der har været oplæg om krisehåndtering efter studiestartens hændelse i Aar-
hus. 
 
[PAUSE] 
 

4. Programmet for den uddannelsesvidenskabelige dag 2017 
Jonas fortalte at de sidste tre år har der været afholdt ud.vidlig-DAG har at re-
vitalisere BA-uddannelsen oprindeligt. Dagen bruges til at få en god faglig 
sparring undervisere og studerende, og sikre ejerskab for uddannelsen blandt 
alle de involverede parter. 
Sidste år var BA-studieordningen på programmet og i år gælder det KA. 
Fra Aarhus kører en bus. 
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Der er blevet efterlyst en statusopdatering for studiet generelt, om gennemfør-
sel og forsinkelse, beskæftigelse osv. 
Derefter vil udkastet til ny KA-studieordning blive fremlagt og drøftet i et 
spændende format. Pia fremlagde formatet, som indeholder en ”bordfor-
mand” for hvert modul og en observerende studerende. Holdet for hvert mo-
dul samler op til plenum, hvor input fremlægges. 
Der søges et engagement og inddragelse fra underviserne, fordi det bidrager til 
ejerskabet. 
Det blev nævnt at det i forhold til bemandingen også er vigtigt at inddrage for-
hold på BA. Som replik dertil blev det nævnt at bemandingsspørgsmål ikke er 
gode til fælles drøftelse, og at afdelingsleder har et godt overblik over situatio-
nen.  
 

5. Budgetter og faglige hensyn (udskudt til næste møde). 
 

6. Lokaleønsker F18 
Det blev oplyst at man overvejer et nyt tiltag, hvor der laves en plan for under-
visningen som meddeles de relevante undervisere. Det forventes at der vil 
være nogen som kun vil være mellemglade ved den planlagte proces. 
Det nævntes at der gives prioritet til booking af 1. og 2. semester for både BA 
og KA-studerende. 
Det blev overvejet om der opereres med overbooking. Det blev oplyst at det 
ikke er praksis på AU. 
Der sendes besked fra afdelingsleder til studieleder Eva Viala om at emnet 
igen er drøftet i UN og at det ligger uddannelsen på sinde. 
UN udtrykte sin opbakning til den nye model for lokalebooking. 
 

7. Artsrådets kampagne ift. det psykiske studiemiljø (bilag) 
Gitte som er bortrejst har taget initiativ til drøftelsen. Maria fremlagde bag-
grunden for Artsrådets undersøgelse om det psykiske studiemiljø. 
Ved bilag blev til mødet fremlagt transskribering af de studerendes svar og 
sammendrag, som er forelagt dekanen.  
De studerende opfordrer til at undersøgelsen bruges til at strukturere uddan-
nelsen fremadrettet (indgår i vision og mål for uddannelsen). 
Formanden udtrykte sin begejstring for undersøgelsen og startede en drøf-
telse. 
Det blev nævnt, at flytningen fra Trøjborg til Nobel kan byde på nye mulighe-
der for etableringen af et bedre studiemiljø. 
Det nævntes, at studiemiljøet kræver både opbakning fra uddannelsen, insti-
tuttet og administration, samtidigt kræves også pres fra de studerende. 
Der opfordredes til, at de studerende prioriterer en liste over de vigtigste 
punkter, som UN kan arbejde videre med. 
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Det aftales, at der kommer opfordring til behandling af specifikke 
emner med dagordens-ønske-mail til næste UN-møde. 
 

8. Kommunikation 
Det aftales at der skal kommunikeres om: 
- information om det akademiske kvarter. 
- at Studiegruppedannelse på kandidaten. 
- tiltag vedrørende Charlottes timer. Der er styr på situation, men der mangler 
en holdunderviser. 
- om den fælles nedtrykthed over lokalesituationen (BlackBoard og Birgitte).  
- underviseren på moduler med videolink skal gerne knytte en kommentar til 
hvorfor man vælger/har behov for den løsning (Birgitte) 
 
Under punktet blev drøftet om der kan kommunikeres på sociale medier. Det 
nævnes, at det ikke er en mulighed fra officielt/administrativt hold. Al kom-
munikation fra undervisere til studerende skal foregå via BB og mail. 
Yderligere gentages det, at UN-møderne er offentlige som udgangspunkt.  
Det blev fortalt, at der er godt gang i information om det kommende valg 
 

9. Evt. 
Der er nedsat Valgudvalg på uddannelsesniveau og SN-niveau. Jens fortalte at 
han er tovholder på studentersiden. 
Maria fortalte, at der har været henvendelser om muligheden for specialeplad-
ser. Det er et spørgsmål for studienævnet, hvortil UNs SN-medlemmer vil vi-
derebringe det. 
 
Det blev nævnt, at nedskæringen af holdundervisningen er vanskeligt at kom-
munikere videre til de medstuderende. Det blev uddybet fra afdelingsleder, at 
der ikke er skåret i undervisningen men i lyset af nye budgetter lavet en om-
prioritering mellem forelæsninger og holdundervisning. Antallet af faktiske 
konfrontationstimer er uændret. 
 
----------- 
 
Formanden takkede for det store fremmøde – særligt i Aarhus. Der kommer et 
referat snarest muligt. 
 
Til næste møde drøftes bl.a. pkt. 5 fra nærværende møde ”om faglige hensyn”, 
Beskæftigelsesundersøgelsen og struktur for ny SO for KA 

 


