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Referat 

Generalforsamling i Dansk Universitetspædagogisk Netværk 

30. maj 2017, kl. 17.00 

Vingsted Hotel og Konferencecenter 
 

 
 

Formanden, Lars Ulriksen, KU bød velkommen. 
 
  

1. Valg af dirigent 

Formand Lars Ulriksen forslog Jens Dolin, KU. 

Jens Dolin blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (jf. vedtægternes §7), samt at 
fremmødet var tilstrækkeligt til at afholde generalforsamlingen (jf. vedtægternes §8). 
Generalforsamlingen kunne dermed erklæres gyldig. 

 
 

2. Valg af referent 

Anne Grete Petersen, DUN-sekretariatet blev valgt. 

 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

Formanden foreslog, at SIG’erne (Special Interest Groups) efter hans beretning skulle have mulighed for 
at komme med korte indlæg om deres aktiviteter i 2016. Med denne ændring blev dagsordenen 
godkendt. 

 
 

4. Formandens beretning  
 v/ formand Lars Ulriksen 

LINK til formandens PPT  

Formanden ønskede i sin beretning at beskæftige sig med dels netværkets aktiviteter, dels det landskab, 
netværket bevæger sig i. Han understregede, at netværket intet er uden medlemmernes aktiviteter. 

• DUN konferencen 2017 – 1. flagskib 
DUNK gør for alvor netværket synligt, og deltagelsen afspejler et stærkt engagement, trods 
nedskæringer på institutionerne.  

http://dun-net.dk/media/336945/formandens-beretning-for-2016.pdf
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Udbuddet af abstracts, posters og workshops giver med deres variation indblik i, hvad der 
arbejdes med i miljøerne. 

• Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift – 2. flagskib 
Formanden fremhævede især DUT 21, der var rekordstor og demonstrerede bredden og 
kvaliteten af indsatsen.  

• Bestyrelsen 
Tre bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke til bestyrelsen og blev takket for deres indsats: 
- Rie Troelsen, SDU 
- Maj Dørup, KU 
- Lone Krogh Kjær-Rasmussen, AAU 
 
Bestyrelsen er i det forgangne år blevet ”digitaliseret”, idet man har fået oprettet et rum på  
e-læringsplatformen Blackboard. 

• SIGs – Special Interest Groups – 3. flagskib 
SIG’erne er, som forum for vidensudveksling en bærende aktivitet i DUN, og bestyrelsen lægger 
stor vægt på at støtte deres arbejde, bl.a. økonomisk gennem budgettet. SIG’erne er samtidig et 
væsentligt argument i f.m. eksterne bevillinger til DUN (Danske Universiteter).  

• Nyhedsbrevet 
DUNs nyhedsbrev er blevet udviklet gennem året med bl.a. klummer fra bestyrelsen og med DUT-
artikler, som anbefales af bestyrelsen. Formanden opfordrede medlemmerne til at indsende DUT-
anbefalinger til DUN-sekretariatet. DUN har også en Facebook-profil og en Twitter-konto. De 
bliver ikke meget brugt, men måske kunne medlemmerne blive mere aktive på disse to platforme 
også? 

• Andre aktiviteter 
DUN har igen i 2016 afholdt seminar for erfarne ph.d.-vejledere, mens institutionerne selv 
varetager kompetenceudviklingen af nye ph.d.-vejledere. 
ICED: DUN deltager i bestyrelsesmøderne og holder sig derved orienteret, men har besluttet ikke 
at lægge yderligere kræfter i det internationale samarbejde. 

• Møder med andre aktører 
DUN skal ikke være en politisk organisation, men være den universitetspædagogiske stemme i det 
politiske landskab. DUN har således mødtes med Rektorkollegiets Udvalg om Uddannelsespolitik 
(RUP) for at identificere fælles interesser.  
Ligeledes har DUN for anden gang haft møde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, som 
tilsyneladende viser interesse for DUNs arbejde. DUN vil fastholde og måske udbygge kontakten. 
På et møde for lederne af de pædagogiske centre på universiteterne har man bl.a. drøftet 
sikringen af de pædagogiske enheders legitimitet og deres forhold til ledelsen. I den kommende 
periode vil man gennemføre en kortlægning af de ansatte ved de pædagogiske centre og enheder 
for at afsøge, om og i så fald hvordan DUN kan understøtte den lokale kompetenceudvikling eller 
andre behov, konsulenter og forskere har.  

• Det politiske landskab – 4. flagskib 
DUN må ikke agere uinteresseret i det politiske landskab, men bør bruge sin vidensbasering til at 
vurdere kvaliteten af det materiale, som indgår i politikernes beslutningsgrundlag og til at påpege 
konsekvenserne af de trufne beslutninger, f.eks. i forbindelse med Studiefremdriftsreformen og 
kvalitetsdiskussionen. 



 

Side 3 af 6 
 

DUN bør forsøge at påvirke prioriteringen af forskningsområder og har derfor i 2017 indsendt 
forslag til FORSK25 om forskning i ”Undervisning og læring på de videregående uddannelser”. Det 
første udkast til FORSK25-kataloget blev sendt i høring i januar 2017, og punktet om videregående 
uddannelser indgår stadig som et underpunkt under afsnit 19 om ”Børn, unge og fremtidens 
uddannelse”. Der har været en høring, og kataloget ventes offentliggjort i disse uger, og så vil det 
vise sig, om punktet har overlevet hele vejen gennem processen.  
I marts 2017 blev der nedsat et Udvalg om bedre universitetsuddannelser. DUN er ikke 
repræsenteret som organisation, men den universitetspædagogiske kompetence er 
repræsenteret i udvalget via Tina Bering Keiding, AU. 

Afslutningsvis understregede formanden vigtigheden af at gøre verden opmærksom på DUNs 
eksistens og DUNs viden om læring og kvalitet i de videregående uddannelser. Men at det derudover 
er DUNs fornemmeste opgave at understøtte det arbejde, der foregår decentralt og særligt i SIG’erne.  

 
• Beretninger fra SIG’erne 

 
DUEL – Danske Universiteters E-Læringsnetværk  
DUEL har mødtes to gange i 2017, og i fm. DUNK 17 afholdt workshop med god 
erfaringsudveksling. 
 
Eksamen og eksamensformer i forskningsbaserede uddannelser  
Netværket vil ændre sit navn til ”Prøveformer ……”, har to aktiviteter på DUNK, og vil gerne have 
flere medlemmer. 
 
NUP - Netværk for Udvikling af Ph.d.-vejledning  
I NUP, der er en ældre SIG med 13 medlemmer, udveksler man materiale til brug i undervisningen 
og har megen erfaringsudveksling. 
Symposiet på DUNK 16 er blevet til en DUT-artikel, og man har afholdt workshop med Catherine 
Manathunga, Victoria University, Melbourne. 
 
Pædagogisk praksis i it-medieret læring 
Denne SIG er relativt ny. Den arbejder med designbaseret research, pædagogiske mønstre m.v. 
Der er planer om en workshop til oktober samt oplæg på konferencer og webinarer. 
 
Teaching and Learning in the International Classroom  
SIG’en blev etableret i 2016, havde et symposium på DUNK 16 og en velbesøgt workshop på 
DUNK 17. I 2016 blev afholdt en workshop med Jude Carroll. SIG’en vil gerne ekspandere og ser et 
stort potentiale i et samarbejde med professionshøjskolerne.  
 
Førsteårspædagogik 
SIG’en mødes 3 gange årligt, typisk med et par oplæg om og diskussion af konkrete projekter, 
efterfulgt af en tour-de-table. SIG’en havde et bidrag på EFYE16.  
 
Studieledelse med særligt fokus på uddannelsesdesign og –udvikling 
Gruppen består af dem, der arbejder professionelt med ledelsestræningsprogrammer for 
studieledere. Det overvejes i øjeblikket at etablere et nationalt samarbejde om studieledelse. 
 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/forsk2025/forste-udkast-til-forsk2025-katalog/forste-udkast-til-forsk2025-katalog
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• Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning 
 
Det blev bemærket, at bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde: Man har deltaget i det 
politiske felt, men med ”kitlen på”, og man har udvist rettidig omhu ved at melde ind på 
FORSK25. Dog har DUN ikke nok greb om den teknologiske udvikling til at kunne udgøre rammen 
om et samarbejde på dette felt. Der er behov for erfaringsudveksling på området.  
 
Der blev spurgt til DUNs engagement i det internationale samarbejde i Vesteuropa? Formanden 
svarede, at der ikke er tale om en neddrosling i forhold til tidligere, men at det vurderes, at DUN 
har større udbytte af at bruge sine kræfter nationalt. Jacob Ravn deltager stadig i ICEDs møder på 
DUN-bestyrelsens vegne, med forudgående og efterfølgende drøftelser og afrapportering i 
bestyrelsen, men man har besluttet ikke at gå nærmere ind i samarbejdet.  
 
Kunne man forestille sig større udenlandsk deltagelse og flere internationale abstracts på DUNK? 
Bestyrelsen oplyste, at der er planer om at lægge DUNK 18 tidsmæssigt i f.m. Nordic-Baltic 
Network for Higher Education Development, således at der er mulighed for at deltage i begge. 
Efter DUNK 16 gennemførte bestyrelsen en mindre undersøgelse blandt medlemmerne 
vedrørende konferencesproget (dansk/engelsk). Svarene strittede i alle retninger, og bestyrelsen 
besluttede derfor en model, hvor plenumaktiviteter og mindst en session på hver runde af 
præsentationer gennemføres på engelsk, så det vil være muligt for ikke-dansktalende deltagere at 
følge konferencen. Det giver muligheder både for ikke-danskkyndige ansatte på danske 
institutioner og for deltagere fra udlandet.  
 
Der blev efterlyst en opfølgning på http://dun-net.dk/forskning/, som stadig kun er en mock-up. 
Der kan f.eks. søges inspiration på gymnasieforskning.dk. Formanden svarede, at bestyrelsen 
fortsat finder emnet vigtigt og har gjort sig mange overvejelser over, hvordan det bliver 
hensigtsmæssigt og overkommeligt at administrere. Det er bl.a. svært at finde præcise søgeord, 
og man vil nødig pålægge forskerne selv at foretage registreringerne. 

 

Med disse kommentarer blev formandens beretning taget til efterretning. 

 
 

5. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift  
v/ ansvarshavende redaktør Kim Jesper Herrmann, AU 

LINK til ansvarshavende redaktørs PPT  

Kim kunne konstatere, at 2016 havde været et fantastisk år, og at det havde været sjovt og nemt at være 
en del af redaktionen. 

DUT kunne i 2016 fejre 10-års jubilæum med et rekordstort antal artikler (41 indsendt), takket være 
medlemmerne. 

Formålet med DUT er at gøre en forskel i praksis for DUTs 4 målgrupper: undervisere, forskere, 
undervisningsudviklere og beslutningstagere.  

I 2015 lærte redaktionen at arbejde sammen, og at der er behov for en proaktiv indsats med henblik til at 
indkalde artikler, eftersom DUN er et lille sprog- og fagområde. 

http://dun-net.dk/forskning/
http://dun-net.dk/media/336948/dut-aarsberetning-for-2016.pdf
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I 2016 lærte redaktionen, at DUT har et stort netværk. DUT 21 handlede om universitetspædagoger, og 
det viste sig, at mange undervisere skriver artikler i samarbejde med Educational Developers.  

I 2017 vil der være fokus på mere af det samme. DUT skal sørge for at fastholde samarbejdet med 
bestyrelsen og sekretariatet.  

Redaktionen er ved at være sammentømret, men vil gerne have nye medlemmer. Interesserede kan 
kontakte Kim Jesper Hermann.  

Kim opfordrede DUN-medlemmerne til at referere til DUT og dermed øge både DUNs og DUTs synlighed. 

Temaet for DUT 24 vil være det samme som for DUNK 17: “Students – co-creators, co-teachers, co-
researchers”. Kim opfordrede deltagerne til at skrive artikler på baggrund af konferencebidragene.  
Det blev foreslået at bede de studerende skrive artikler, evt. i samarbejde med undervisere.  

Der blev spurgt til muligheden for længere artikler. Kim svarede, at antal ord netop er øget til 6.000.  

 
 

6. DUNs økonomi - Herunder godkendelse af regnskab og budget  
v/ kasserer Rie Troelsen, SDU 

LINK til regnskab og revisorpåtegning 

Kassereren kunne endnu en gang konstatere, at DUNs økonomi ser godt ud. Hun hæftede sig ved 
følgende:  

På indtægtssiden har kontingentet været uændret, men der har alligevel været en lille kontingentstigning 
pga. Forsvarsakademiets indtræden, samt et lille overskud fra Seminar for erfarne ph.d.-vejledere.  

DUNK 16 gav underskud pga. færre deltagere og et relativt dyrt konferencested. 

DUT og DUN-nyt har givet større udgifter end budgetteret pga. storindkøb af ”credits” til udsendelse af 
DUN-nyt og pga. mange udgifter til korrekturlæsning af det meget omfattende DUT 21.  

Undersøgelse af adjunktuddannelsen og en række nyetablerede SIG’er vil optræde i 2017-regnskabet.  

Dirigent Jens Dolin:  
Regnskabet blev godkendt, og generalforsamlingen fratog kasserer Rie Troelsen og revisor Hanne Nexø 
Jensen retsansvaret. Budgettet blev ligeledes godkendt. 

 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består af maks. 9 bestyrelsesmedlemmer. 

Et bestyrelsesmedlem fortsætter 2. af sin valgperiode: 

 Christina Juul Jensen, KU 

Følgende genopstillede for en 2-års periode og blev genvalgt med akklamation: 

 Lars Ulriksen, KU  
 Mette Krogh Christensen, AU 
 Eva Bendix Petersen, RUC 

http://dun-net.dk/media/336951/bilag-1-%C3%B8konomi.pdf
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 Jens Tofteskov, CBS 
 

Følgende opstillede til nyvalg og blev valgt med akklamation: 

 Lotte Dyhrberg O’Neill, SDU 
 Anna Bager-Elsborg, AU 
 Nadia Dyrberg Egemose, SDU 

 
Følgende udtrådte af bestyrelsen: 

 Maj Dørup, KU 
 Lone Krogh Kjær-Rasmussen, AAU 
 Rie Troelsen, SDU 

 
 

8. Valg af suppleanter 

Der kan vælges 2 suppleanter. Følgende opstillede og blev valgt med akklamation: 

 Lone Krogh Kjær-Rasmussen, AAU – 1. suppleant 
 Ulla Bergen, CBS – 2. suppleant 

 
 

9. Valg af revisor 

Hanne Nexø Jensen blev genvalgt med akklamation. 

 
 

10.  DUN Konferencen 2018  

Christina Juul Jensen bad centrene melde ind til bestyrelsen, hvis de er interesserede i at afvikle næste 
års DUN konference, sådan som det tidligere har været tilfældet.  I modsat fald er bestyrelsen indstillet 
på at stå for arrangementet endnu en gang, men hun pointerede, at det ikke må blive en vane. 

Nordic-Baltic Network, hvor Rie Troelsen (SDU) deltager, vil som tidligere nævnt holde sit 2018-årsmøde i 
Danmark i forbindelse med DUNK 18  (2 + 2 dage). Datoen for DUNK 18 vil blive fastsat på DUNs 
bestyrelsesmøde i juni.  

 
11. Eventuelt 

Intet. 
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