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Studieleder Anna Karlskov Skyggebjerg medvirkede under punkt 2 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Drøftelse af universitetspædagogisk og -didaktisk mulighedskatalog 
  
AKS præsenterede baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen og den kommende 
indsats, som er beskrevet i DPUs Strategi 2025 med ambitionen om, at DPU skal ud-
gøre et universitetets-pædagogisk og -didaktisk laboratorium, hvor der etableres ram-
mer for forskningsinformeret og eksperimenterende brug af Educational-IT og andre 
didaktiske formater. Institutledelsen godkendte i efteråret et kommissorium for en ar-
bejdsgruppe, som var i høring i blandt andet Institutforum. Gruppen blev sammensat 
af repræsentanter fra alle afdelinger, forpersonen for Studienævnet og studieleder/vi-
ceinstitutleder for uddannelse. 
 
AKS gennemgik derefter arbejdsgruppens arbejdsproces, mulighedskataloget og Insti-
tutledelsens beslutning om kommende tiltag. Sidstnævnte omfatter nedsættelse af en 
styregruppe bestående af studieleder, en forsker med faglighed inden for universitets-
pædagogik og -didatik samt en afdelingsleder. Gruppen sekretariatsbetjenes af uddan-
nelseskonsulenten og vil få ansvar for at udarbejde procesplan og budget samt løbende 
orientering af afdelinger, studienævn og andre relevante fora. 
   
Der vil i første omgang blive tale om tre faser: Afdækning af allerede eksisterende in-
terne universitetspædagogiske forskere og netværk med henblik på afdækning af mu-
ligheder for forskningsbasering af indsatsen, udvikling af MUS med afsæt i AUs nye 
meriteringsramme for undervisning og påkrævede undervisningsportfolio for alle stil-
lingsniveauer samt udvikling af et eller flere formater for kollegial supervision. 
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Ved den efterfølgende drøftelse blev det blandt andet anført, at: 
 
- mulighedskataloget rummer spændingsfelter mellem strategiske ambitioner og bot-
tom-up initiativer, og det er ikke alle steder tydeligt, om argumentationerne hviler på 
eksterne policy-krav, DPUs strategi eller arbejdsgruppens egne idéer. 
 
- der pågår allerede mange relevante initiativer og drøftelser i UN og andre fora på 
DPU, som ikke er nævnt i mulighedskataloget, disse bør så vidt muligt medtænkes i 
indsatsen. 
 
- mulighedskataloget adresserer fortrinsvis overordnede linjer og medarbejderpolitik 
og indsatsen bør medtænke strukturelle forhold som fx DPUs to campi, fagdidaktiske 
begrænsninger og muligheder, store undervisningshold der vanskeliggør brug af andre 
formater end forelæsning, diversitet i studiemiljøer m.m.  
 
- vejen fra universitetspædagogisk forskning til udvikling af ny praksis i undervis-
ningslokalerne bør overvejes nærmere. 
 
- det kan, under de aktuelle vilkår, blive vanskeligt for modulkoordinatorer at udfylde 
den beskrevne ledelsesrolle og stille didaktiske krav til kolleger.  
 
- der er arbejdsglæde i at bidrage og udvikle nye tiltag, men det er nødvendigt at sikre 
ressourcer til indsatsen, hvis den skal få blivende effekt og forankring. Der vil for ek-
sempel skulle allokeres timer til supervision, co-teaching og sparring. 
 
CH afrundede drøftelserne med at pointere, at afsættet for indsatsen er DPUs strategi, 
som efter høring i alle relevante fora blev vedtaget i fjor. Idégodset er således både le-
delsens og medarbejdernes, som efterfølgende er blevet suppleret af udefrakommende 
krav om løbende vedligehold af undervisningsportfolio m.m.  
 
Det er rigtigt, at der pågår interessante lokale aktiviteter allerede, men det er væsent-
ligt, at dette ikke sker systematisk, og det er derfor nødvendigt at fastsætte rammer, så 
hele DPU kommer i gang. Der vil være såvel rammer som lokalt råderum i forhold til 
fx valg af temaer og formater for kollegial supervision, og styregruppen vil få til opgave 
at afdække hvad der sker lokalt og komme med forslag til, hvordan man eventuelt kan 
gøre brug af lokal praksis på et generelt DPU-niveau.  
 
Styregruppens mandat og de skitserede næste skridt vil i den kommende tid blive for-
midlet til alle medarbejdere via afdelingsledere. Forventningen er nu, at de første akti-
viteter kan påbegyndes i januar 2023. I det omfang AU tilbyder ressourcer til at igang-
sætte aktiviteter inden for prioriterede områder som EDU-IT, førsteårspædagogik og 
bæredygtighed, vil DPU byde ind. 
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CH konstaterede afslutningsvist, at det vil blive banebrydende at kunne sige, at hele 
DPU arbejder systematisk med universitetspædagogik og -didaktik. 
 
 
3. Orientering om status på udmøntning af AUs Institutionsplan 
 
CH orienterede om den aktuelle status på AUs udmøntning af de projekterede redukti-
oner af 6 % af studiepladserne og de afledte konsekvenser for DPU. Disse kan være al-
vorlige, fordi instituttets økonomi i forvejen er belastet. Det kommer blandt andet til 
udtryk ved, at der igennem længere tid har været mbeget begrænsede muligheder for 
at genbesætte stillinger.  
 
Det begrænsede økonomiske råderum udgør et strategisk problem for DPU, men med-
arbejderne mærker det også som indskrænkning i muligheder for karriereudvikling, og 
annuum er nu skåret ned til et minimumsniveau. Kombinationen af en i forvejen bela-
stet økonomi og nye økonomiske udfordringer gør samlet set, at personalemæssige 
konsekvenser desværre ikke kan udelukkes. 
 
Medio maj forventes fakultet at offentliggøre omfanget af reducerede studiepladser for 
hvert institut, og derefter vil institutterne kunne beregne de samlede budgetmæssige 
virkninger.  
  
   
4. Orientering om status på ny forskningsorganisering 
 
CH orienterede om den nye forskningsorganisering, herunder om nedsættelsen af det 
nye Forskningsudvalg. Hver afdeling skal indstille en repræsentant til udvalget senest 
1. juni med henblik på tiltrædelse 1. september. Valghandling foregår efter en proce-
dure, som aftales lokalt i hver afdeling. 
 
Hvad angår forskningsprogrammer er der ansøgningsfrist den 15. maj og afgørelserne 
meldes ud efter 15. juni. CH og Viceinstitutleder for forskning har holdt samtaler med 
programledere om ansøgningsprocedure og vilkår. 
      
      
5. Eventuelt 
 
Der var ikke bemærkninger til punktet. 


