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Referat for møde i Historisk Fagudvalg - d. 23/04/2014 
 

1) Velkomst v. Krogh 

2) Valg af referent 

a. Gunvor 

3) Godkendelse af dagsorden 

a. Louise har to punkter. 

b. Derefter godkendt. 

4) Orientering 

A) Styregruppen 

a. Intet nyt. Referatet fra sidste møde kommer lige om lidt. 

B) UFU’en (Espen, Eva og Louise) 

a. Møde i dag: den nye institutorganisering, klassiske studier skal måske have en 

fagkoordinater. 

C) Studienævnet/Artsrådet v. Studenterrådet 

a. Studienævnet (Eva): medindflydelse fra de studerende, de studerende skal vide, hvor 

meget indflydelse, de egentlig har. Det skal evt. gøres efter rusugen. Studieordninger. 

Kandidatintroduktion er blevet indført for alle kandidater. Fredagsbarsproblematikken. 

Fremdriftsreformen i forbindelse med specialer. 

b. Artsrådet (Louise): UFU seminar 27. maj, sommerfest 15. maj, Artsrådsmøde 22. maj 

17.15. 

D) De studerende 

a. Espen holder korstogsfilmseance på mandag d. 28. april. 

b. Svend: bedre information til de studerende om organisationen AU. Eva: evt. i 

forbindelse med VH. 

i. Louise laver diagram. 

5) Udkast til vedtægtsændringer (Louise) 

a. Sproglige rettelser. 

b. Mere specifikke opgaver til posterne i styregruppen, så én person ikke står for det hele. 

i. Kapitel 5 

ii. Styregruppen taler om det internt og bringer det videre om et eller to møder. 

c. Invitation via. Facebook i stedet for FirstClass. 

6) Den Gyldne Plov (Louise) 

a. En pris fagudvalget uddeler hvert år til en underviser, der har gjort noget specielt godt for 

de studerene. Det blev gjort sidste år for første gang siden 2004. 

i. Sidste år til www.danmarkshistorien.dk 

b. Den skal videre nu, Fagudvalget tager selv beslutningen om det. 

c. Beslutningen tages næste møde, folk opfordres til at tænke over mulige kandidater. 

d. Mht. reception: 

i. Svend og Drude siger, at Underhuset gerne vil være med. 

7) Fremadrettet i Fagudvalget og opfølgning 

http://www.danmarkshistorien.dk/
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- Arrangement i forhold til EP valget d. 25 maj? 

o Eva: skal man gøre noget før med et fagligt oplæg? 

o Andreas: er det overhovedet noget, vi skal? 

o Gunvor: Er der nogen, der vil stå for det? 

o Vi laver ikke et arrangement. 

- (Sen) Påskefrokost m. Fortidende?  

o Eva: avisen er nedlagt, der var ikke nok skribenter, og nok der støttede op. 

o Svend: det er måske kun resten af semesteret. 

o Punkt til næste møde: RED FORTIDENDE! Fortidende hører til Fagudvalget. 

- Fagudvalgs-fredagsbar (Bør det måske udsættes til næste semester?) 

o Rigtig fin til starten af semestret, så man kunne kombinere det med information om 

bl.a. Fremdriftsreformen. 

- Fremdriftsreformen 

o Samarbejde mellem studievejleder, Fagudvalg og mentorerne. 

o Mere relevant sidste møde inden sommer. 

8) Næste møde 

a. Om tre uger d. 14. maj pga. Krakow. 

b. Drude tager kage med, fordi det er hendes fødselsdag. 

9) Evt.  

a. Ingen punkter til evt. 

 


