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INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)  
AARHUS UNIVERSITET 

Institutforum ekstraordinært om institutjustering den 20. januar 
2014 kl. 15.00-16.00  
D120 og 2113-252 
 
Deltagere: Hanne Løngreen, Hanne Knudsen, Jørn Bjerre, Charlotte Mathiassen 
(afbud), Ida Juul, Steen Nepper Larsen (afbud), Asger Sørensen, Jeanette Magne 
Jensen (afbud), Tomas Højgaard (afbud), Helle Plauborg (afbud), Pernille Rosen-
bæk (afbud), Sissel Sørensen (afbud), Lea Rosa Kvist (afbud), Asger Emborg, Per-
nille Ussing-Nielsen, Lise Wendelboe. 
Desuden deltog: Mette Mejlvang, Eva Viala, Claus Holm (afbud), Lise Skanting 
(referent).  
 
 
 
 
 

GODKENDT 
REFERAT 

 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2) Implementering af institutjusteringen på IUP (bilag) 
 
Hanne Løngreen henviste til, at bilagene blev udsendt den 3. marts. Det 
ene bilag er fra fakultetet. Det beskriver de overordnede beslutninger 
vedr. institutjusteringen. Det andet bilag er fra IUP. Det vedrører imple-
menteringen på instituttet. 
 
Asger Sørensen sagde, at mødet med afdelingen for Dannelsestænkning 
ikke fremgik af procesplanen. Han bemærkede, at afdelingslederen for af-
delingen skulle placeres i Aarhus, hvilket han var utilfreds med. Han men-
te, at medlemmerne af afdelingen dermed var stillet dårligere end andre, 
der havde mulighed for at melde forslag til afdelingsleder ind. Hanne 
Løngreen beklagede og sagde, at det var en fejl, at mødet ikke var blevet 
nævnt, og at det er fastsat til den 14. marts kl. 13.30.   
 
Asger Sørensen refererede til et rygte om en navngiven person, der skulle 
ansættes som professor. Han var ikke utilfreds med personen men sagde, 
at det var utilfredsstillende, hvis beslutningen om afdelingslederen var 
truffet på forhånd.  
 
Hanne Løngreen svarede, at afdelingen i Aarhus har bacheloruddannel-
sen i pædagogik som grundlag. Uddannelsen udbydes ikke i København 
pga. en aftale mellem KU og AU. Hun forventede, at uddannelsen ville få 
en vis størrelse og dermed også et vist antal ansatte. Derfor ville det være 
naturligt, at den er et fagligt udgangspunkt for afdelingen. Kandidatud-
dannelsen i pædagogisk filosofi og kandidatuddannelsen i generel pæda-
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gogik vil desuden være en naturlig overbygning på en bacheloruddannelse 
i pædagogik. Hun understregede, at instituttet er fordelt på to campusser, 
og at det er udtryk for en normalisering, at der bliver en afdeling i Aarhus. 
Med nye afdelinger med afdelingsledere med personaleledelse vil forsk-
ningsenheden ikke en optimal konstruktion som faglig ramme om miljøet 
i Aarhus. Tilsvarende vil ansættelse af en professor i Aarhus medvirke til 
en normalisering. Hun afkræftede, at den nævnte person allerede var ind-
tænkt. 
 
Eva Viala sagde, at IUP var blevet pålagt at udvikle en bacheloruddannel-
se i pædagogik og tilføjede, at der efter medarbejdermødet torsdag i Trøj-
borg skulle være et møde om denne uddannelse med den nævnte person - 
deraf muligvis misforståelsen. 
 
Asger Sørensen sagde, at Dannelsestænkning er den eneste afdeling, der 
har en afdelingsleder i Aarhus, og at afdelingslederposten ville blive besat 
ud fra et kommende projekt – i modsætning til andre afdelinger. Han 
mente, at det vil stille de ansatte i afdelingen ringere end andre.  
 
Hanne Løngreen refererede til et møde i LSAU samme dag, hvor fællestil-
lidsrepræsentanten havde understreget, at medarbejderne vælger repræ-
sentant til studienævnet, og ledelsen udpeger afdelingslederen, og at det 
ikke nødvendigvis er den samme person.  Hun understregede, at IUP er i 
en interimperiode frem til 1.2.15, hvor de eksisterende uddannelsesledere 
fortsætter frem til valget i november samtidig med, at afdelingerne bygges 
op. På andre institutter under Arts er uddannelseslederne  i gang med at 
blive udpeget til afdelingsledere. 
 
Eva Viala sagde, at undervisere på uddannelsesvidenskab også har en af-
delingsleder på en anden campus.  
 
Asger Sørensen spurgte, om man kan flytte pædagogisk filosofi til en an-
den afdeling for at få samme rettigheder.  
 
Hanne Løngreen foreslog, at ordet blev givet videre til øvrige mødedelta-
gere, der stod på talerlisten. 
 
Hanne Knudsen spurgte, om uddannelseslederne er de samme som afde-
lingslederne. Hanne Løngreen svarede, at det ikke er givet, og understre-
gede, at afdelingslederen har ansvar for at forskningsbasere og bemande 
uddannelserne samt afholde MUS. Hvis der er flere uddannelser i en af-
deling, kan der udpeges uddannelseskoordinatorer.  
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Hanne Knudsen spurgte, hvordan forskningen varetages i MUS. Eva Via-
la svarede, at uddannelse og forskning hænger sammen, da den primære 
opgave i afdelingerne er at forskningsbasere uddannelserne.  I interimpe-
rioden får IUP mulighed for at afklare og afprøve forskellige muligheder. 
Konkret forventes afdelingsleder, uddannelsesleder og forskningspro-
gramleder at spille sammen om MUS.  
 
Hanne Knudsen spurgte om, hvilken type afdelingsleder, man vil udpege. 
Hanne Løngreen refererede til LSAU-mødet samme dag og fællestillids-
repræsentantens synspunkt om, at afdelingslederen skal være en person, 
man kan føre en dialog med. 
 
Hanne Knudsen kommenterede, at hun er spændt på at se, hvem afde-
lingslederne bliver og tilføjede, at man også kunne lægge vægt på, at per-
sonen er en, der nyder faglig respekt blandt kollegerne. Hun var desuden 
bekymret for, at masteruddannelserne bliver sekundære, når der ikke er 
en ansvarlig afdelingsleder, der kan sørge for bemandingen. Eva Viala 
svarede, at masteruddannelserne netop har en uddannelsesleder og ikke 
en koordinator. Hanne Løngreen tilføjede, at man stadig kan undervise 
på uddannelser, der er forankret i andre afdelinger. 
 
Ida Juul sagde, at IUP organiserer på tværs, og at andre institutter på Arts 
ikke gør det. Hun spurgte, om man på sigt skal forvente, at man organise-
rer sig indenfor én bestemt uddannelse. Eva Viala svarede, at man kan 
undervise i sin forskning på forskellige uddannelser. 
 
Jørn Bjerre sagde, at Asger Sørensens bekymring kan spejles i Aarhus. 
Det er godt, at der kommer en professor, men Trøjborg er ikke lig med fi-
losofi men bredere funderet. Asger Sørensen replicerede, at filosofferne er 
stærkt repræsenterede i Aarhus og udgør et flertal.  
 
Asger Sørensen spurgte, om annuum fortsat ligger i forskningsprogram-
merne. Hanne Løngreen svarede, at annuum følger MUS og altså ligger i 
afdelingerne. Da der allerede er disponeret over en del af annuum 2014, 
vil det først få fuldt gennemslag i 2015. 
 
Hanne Knudsen sagde, at det ville være logisk at flytte med den nye orga-
nisering og spurgte, om man kan flytte afdeling, og om man kan være til-
knyttet én afdeling men lægge/flytte sin undervisning til en anden afde-
ling. Hanne Løngreen understregede, at implementeringsplanen IKKE er 
en flytteplan, og at placeringen pt. er i god overensstemmelse med juste-
ringen. I forhold til akkrediteringen er det vigtigt, at der for den enkelte 
VIP er overensstemmelse mellem forskning og undervisning. 
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Eva Viala tilføjede, at man som på enhver arbejdsplads må flytte afdeling, 
hvis man ikke kan med sin afdelingsleder. Hun spurgte videre om, hvor-
vidt masteruddannelserne skal knyttes til afdelingerne, så ansvaret ligger 
på afdelingslederniveau og ikke hos modulkoordinatorerne.  
 
Hanne Knudsen svarede, at hun ikke havde et godt bud på, hvordan ma-
steruddannelserne skulle placeres i den nye organisering, men at hun 
kunne se et potentielt problem i, at noget kommer i fokus, og andet for-
svinder ud af fokus, hvis ingen tildeles ansvar for det. Hanne Løngreen 
sagde, at nogle masteruddannelser har en faglig logik, der er knyttet til 
bestemte afdelinger og henviste til, at AU lægger vægt på masteruddan-
nelser som et efter- og videreuddannelsestilbud. 
 
Ida Juul stillede spørgsmålstegn ved, at efter- og videreuddannelse skulle 
gøres til noget andet. Hanne Løngreen svarede, at IUP tjener penge på 
masteruddannelser, og at AU gerne vil være et førende efter- og videreud-
dannelsesuniversitet. Der er fx kommet flere ressourcer til, efter at ma-
steruddannelserne blev flyttet til AU Viden. 
 
Hanne Knudsen spurgte om afdelingsledere er ansvarlige for forsknings-
programledere, og om forskningsprogrammer er tilknyttet en afdeling. 
Hanne Løngreen svarede ja til det første og nej til det sidste. VIP er ansat 
i en afdeling. Forskningsprogramledernes rolle ændres. Derfor vil der væ-
re en ændring af de timetildelinger, der gives pt både generelt (fakultets-
aftale) og lokalt (IUP-aftale). 
 
Hanne Knudsen spurgte, om VIP’erne på sigt kun skulle være tilknyttet 
én uddannelse. Hanne Løngreen svarede, at man stadig kan undervise 
flere steder, men at man har én personaleleder, som man har MUS med. 
 

3) Eventuelt 
 
Der var intet til punktet. 


