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1. Valg af dirigent 

 

Thomas Harboe, KU, blev valgt. 

 

 

2. Valg af referent 

 

Anette Bjerre Jensen, DUN-sekretariatet, blev valgt. 

 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

 

4. Formandens beretning            v/ Lars Ulriksen, formand for DUN 

 

Formandens årsberetning blev godkendt og kan ses på DUN-net sammen med årsberetning fra 

SIG’erne og Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. 

 

Bestyrelsen blev præsenteret i slides, og afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres 

indsats i DUNs bestyrelse. 

 

Status for foreningen:  

Medlemsinstitutionerne er bærende i DUN, og antallet af registrerede medlemmer er steget lidt fra 

sidste år. På formidlingsplatformene er der en lille stigning i aktiviteterne. SIG’ernes web-side er den 

anden mest besøgte side på DUN-net og vidner om den græsrodsaktivitet, der er en del af DUNs virke. 

Opfordring kom fra Lars til at dele viden og aktiviteter med DUNs medlemmer via nyhedsbrevet. 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift - en af de vigtigste af DUNs områder – blev der berettet om 

særskilt. 

 

Forskningssiden:  

Forskningen på DUN-net.dk er ikke udtømmende, men går tilbage til 2013 og er baseret på frivillige 

indsendelser. Lars opfordrede til at både at indsende forskning og dele siden. 

 

SIG’erne er rygraden i DUNs arbejde: 

To nye er kommet til i løbet af det sidste år. På DUN-net.dk kan SIG’ernes årsberetning ses. Det svinger 

fra sæson til sæson, hvor meget aktivitet, der foregår i de enkelte SIG’er, men generelt er det en 

fornøjelse at se, hvor meget der foregår. 

 

Temaer behandlet i DUNs bestyrelse:  

DUNK21 blev udsat til efteråret, så der var en bedre chance for at mødes fysisk. Som noget nyt er vi 

gået i gang med webinarer. Det første webinar med ca. 130 deltagere gennemførte DUN sammen med 

DEA på baggrund af Læringsbarometeret (kvalitetsmålingsværktøj), hvor vi rejste diskussionen om, 

hvad kvalitet i undervisningen egentlig er. Det andet foregik i foråret med den engelske professor Ron 

https://syddanskuni.zoom.us/j/62050825967
https://dun-net.dk/om-dun/%C3%A5rsberetninger/
https://dun-net.dk/dansk-forskning/
https://dun-net.dk/sigs-special-interest-groups/
https://dun-net.dk/om-dun/%C3%A5rsberetninger/
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Barnett, som talte om ’The Ecology of the University’. Webinaret var pænt besøgt med ca. 60 tilmeldte. 

Webinarer er et tilgængeligt format som grundlag for faglige diskussioner. 

 

Podcast:  

Bestyrelsen har besluttet at investere penge i Podcastserie om SIG’ernes aktiviteter, der indtil videre er 

udkommet i to episoder. De kan findes her. 

 

På det politiske niveau:  

Danske Universiteter har udviklet Rammeværket, som er et forsøg på at beskrive kompetenceniveauer 

og kompetencekategorier på forskellige trin i universitetsunderviseres karriereforløb – en form for 

retningslinjer, der går på tværs af institutionerne, man kan orientere sig efter. Det er nu under 

implementering på de forskellige institutioner, og den del – tror vi – kunne være interessant for DUN 

og DUNs medlemmer, bl.a. på centerledernes møder med spørgsmål som, hvad der sker decentralt, 

og hvad det er for nogle erfaringer, man gør sig, og hvad vi kan lære af det. 

 

Underviserprisen blev uddelt for første gang. 

 

Corona har præget året: 

Lars mener, der er 3 ting har betydning for det universitetspædagogiske, som kunne være interessant 

for DUNs medlemmer at være opmærksomme på videre frem:  

1) Det er blevet synligt, hvor meget trivsel er en mangesidet størrelse, og at vi som uddannelse og 

undervisere og udviklere er nødt til at have blik for både det sociale og det faglige til at understøtte 

studerendes læringsmuligheder, samt at trivslen har en faglig komponent.  

2) Det samme gælder digital undervisningsorganisering, hvor man skal passe på ikke at forveksle det, 

der er sket i den første corona-periode med det, man kan med digital pædagogik, men skal prøve 

at være opmærksomme på, hvad det er for erfaringer vi har gjort, og hvordan vi kan kvalificere det 

videre frem, så vi både kender styrkerne i den fysiske tilstedeværelsesundervisning og 

mulighederne i de digitale formater. 

3) Kulturen ift. især studiestarten – det at have en kultur der ikke er båret af alkohol og gruppekram, 

kunne vi lære noget af det? 

 

Vi ser flere omorganiseringer af universitetspædagogisk arbejde på universiteterne, og her kunne det 

være nyttigt at udveksle erfaringer om styrkerne og svaghederne i de forskellige måder at organisere 

os på. 

 

ICED 2022 Conference:  

DUNs bestyrelse havde lagt billet ind på at arrangere ICED-konferencen i 2024. Da arrangøren af 2022-

konferencen imidlertid sprang fra, indvilgede DUN i at arrangere konferencen allerede i 2022. Det har 

præget en del af bestyrelsens arbejde i foråret. ICED (the International Consortium for Educational 

Development) er et internationalt Netværk, som DUN er medlem af. ICED-konferencens afholdelse 

betyder, der ikke kommer nogen DUN Konference i 2022. Generalforsamling afholdes dog som 

sædvanligt. 

 

Centerledermøder:  

DUN faciliterer møder for lederne af de universitetspædagogiske centre og enheder rundt omkring, 

men der har desværre kun været afholdt et enkelt møde. Her blev den organisatoriske forankring og 

ledelsesrum diskuteret – hvordan de universitetspædagogiske hænger sammen med og er i dialog 

med de forskellige andre dele af organisationen. Tanken er, at næste møde skal handle om 

Rammeværket. 

 

Dirigenten takkede for en klar og tydelig formandsberetning.  

https://dun-net.dk/om-dun/dun-anbefaler/
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Formandens beretning blev godkendt. 

 

 

5. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift             v/ Katrine Lindvig, ansvarshavende redaktør 

 

Dansk Universitets Pædagogisk Tidsskrifts årsberetning kan ses på DUN-net sammen med SIG’ernes 

årsberetninger og formandens årsberetning. 

 

Lotte Dyhrberg O’Neill, SDU, berettede om DUT. 

 

Redaktionen blev præsenteret i slides, og afgående redaktionsmedlemmer blev takket for deres 

indsats og det gode samarbejde. 

 

4 redaktionsmøder er afholdt. De to af møderne læses fælles artikler, hvor redaktionen diskuterer og 

forholder sig i fællesskab som træning. De andre møder er forretningsmøder. 

 

2 numre er udgivet:  

DUT 29, ’Autentisk læring’ og DUT 30, ’Underviseren i centrum’ – inkl. DUT Tidskapsler. DUT har haft 

artikeltørke og lavede derfor en ekstra del, DUT Tidskapsel, der blev til 11 korte tidskapsler fra det 

corona-året.  

 

DUT har fået nyt layout, som redaktionen er meget glade for. 

 

Grafen over indkomne artikler blev gennemgået, og det blev nævnt, at der var opgang i antal 

indkomne artikler indtil corona-året, hvor tallet faldt en del. Antal indkomne artikler pt til det 

kommende nummer ser umiddelbart godt ud. 

 

Det kommende år: 

Det kommende nummer, DUT 31 her temaet ’Faglig vejledning i forandring’, og her er redaktionen 

rigtig glad for, at SIG’en ’Faglig vejledning’ i fællesskab har budt ind med en gruppe af papers. 

Nummeret derefter, DUT 32, følger DUN Konferencen 2021’s tema ’Nærhed og nysgerrighed’. 

Ny artikelskabelon er på vej. 

 

Spørgsmål blev stillet om betydningen for DUT, at konferencen er udskudt til efteråret. Lotte så ikke et 

billede for det endnu. 

 

Det blev diskuteret, om der er et behov for bedre markedsføring af DUT?  

Desuden blev redaktionen opfordret til at overveje, om det var nødvendigt at have et tema for DUT - er 

der nogen, der holder sig tilbage fra at indsende, når der er et tema?  

Lotte lovede at tage tema-diskussionen og markedsføringsideen med til redaktionen. 

 

Derudover blev problematikken med at få forskere til at skrive på dansk nævnt.  

 

Opfordring til sidst fra Lotte til SIG’erne om at samle nogle temaer. 

 

 

6. DUNs økonomi - Herunder godkendelse af regnskab og budget            v/ Martin Niss, kasserer 

 

 Bilag 1: DUNs regnskab for 2020, budget og revisorbemærkninger 

 

Regnskab for 2020: 

Corona har også spillet ind på regnskabet. Indtægter har hovedsageligt været fra kontingenter og ikke 

fra DUNK 20, der blev omlagt til online konference. 

https://dun-net.dk/om-dun/%C3%A5rsberetninger/
https://dun-net.dk/media/1723339/bilag-1-duns-regnskab-for-2020-budget-og-revisorbemaerkninger.pdf
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Udgifter har ligeledes været anderledes end budgetteret, hvor en af hovedudgifterne normalt ville 

være DUNK 20. Derudover er beløbet for bestyrelsens aktiviteter og møder omkring ICED og ICED22 

minimeret pga. online møder. SIG’erne gik desuden online og har ikke brugt mange penge i 2020. 

 

Resultatet er et overskud på godt 5.000 kr. 

 

Revisor skriver i sine bemærkninger, at egenkapitalen giver et godt grundlag for at fortsætte med 

arbejdet. 

 

Budgettet: 

Budgettet er lagt ud fra tallene fra før-corona. SIG’ernes budget er rettet lidt til. De har stadig de 

samme beløb at bruge, men budgettet for SIG’erne er rettet lidt til, da de aldrig bruger alle pengene.  

Der er afsat 100.000 kr. til ICED22, som er et slags lån. De 100.000 kr. bliver tilbagebetalt i budgettet 

for 2022.  

Podcast er en ny post på 60.000 kr.  

Der er budgetteret et underskud på ca. 271.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. er budgetteret som 

midlertidigt lån til ICED22, som bliver betalt tilbage i 2022. Derudover er budget-tallet for SIG’erne 

noget større, end de normalt plejer at bruge. 

 

Der var efterfølgende en diskussion omkring regnskabet og den økonomiske dækning af ICED22, der i 

budgettet for 2021 giver en mindre egenkapital end de faste udgifter. DUN er økonomisk ansvarlig for 

eventuelle tab ifm. ICED22, men har landet gode aftaler. Desuden er der en indtægt fra online 

deltagere, der vil øges, hvis konferencen omlægges fra hybrid til online. Dermed anses 

sekretariatsudgiften i 2021 for at kunne dækkes. 

 

Generalforsamlingen retter en opmærksomhed mod budgettet og opfordrer til, at bestyrelsen er 

opmærksom på det. 

 

Kommentar fra formanden om, at DUN betaler for sekretariatshjælpen til Syddansk Universitet og 

derfor kun binder sig for et år ad gangen. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

7. Valg af bestyrelse 

 

 Bilag 2: Kandidaturer DUN bestyrelsesmedlemmer 2021 

 

           Bestyrelsen består af maksimalt 9 bestyrelsesmedlemmer. 

 

           Følgende fortsætter 2. år af deres valgperiode: 

           - Lars Ulriksen, KU 

           - Mette Krogh Christensen, AU  

           - Christina Juul Jensen, KU 

 

           Følgende opstiller for en 2-års periode: 

           - Nikolaj Stegeager, AAU  

           - Martin Niss, RUC  

           - Kasper Bergstrøm, KU  

           - Søren Smedegaard Bengtsen, AU 

           - Tom Hygum Gregersen, AAU 

           - Rikke Toft Nørgård, AU 

https://dun-net.dk/media/1728632/bilag-2-kandidaturer-duns-bestyrelse-2021.pdf
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           Nikolaj Stegeager, AAU; Martin Niss, RUC; Kasper Bergstrøm, KU; Søren Smedegaard Bengtsen, AU; 

           Tom Hygum Gregersen, AAU og Rikke Toft Nørgård, AU blev valgt for en 2-årig periode. 

 

 

8.     Valg af suppleanter 

                  Der kan vælges 2 suppleanter.  

 

                  Donna Hurford, SDU, stillede op og blev valgt. 

 

 

9.     Valg af revisor 

 

    Følgende genopstiller: 

     - Hanne Nexø Jensen, KU 

 

                  Hanne Nexø Jensen blev valgt. 

 

 

10.     Ændringsforslag af vedtægter §8 

 

           Nuværende: 

           §8: Alle fremmødte på generalforsamlingen, 

                 der er tilmeldt adresselisten, har stemmeret. 

                 Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. 

 

           Ændres til:  

           §8: Alle medlemsinstitutioners registrerede medlemmer, 

                 der møder frem på generalforsamlingen, har stemmeret. 

                 Individuelle medlemmer ikke har stemmeret. 

                 Beslutninger vedtages ved simpelt flertal. 

 

     Forslaget er en følge af vedtægtsændringen af §4 sidste år, der fik følgende ordlyd: 

 

     §4: Individuelt medlemskab af DUN 

     Stk. 1: Enkeltpersoner kan på baggrund af en ansøgning optages som individuelt medlem på særlige vilkår, 

     hvilket hentyder til, at individuelle medlemmer ikke har stemmeret ved generalforsamlingen og ikke kan 

     deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 

     Der stemmes for forslaget til vedtægtsændringen. 

 

 

11.     Orientering om ICED 2022 Conference i Aarhus 

      

     Mette Krogh Christensen orienterede om ICED 2022 Conference og opfordrede deltagerne på 

     generalforsamlingen til at se filmen om konferencen.  

 

 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, da tiden var overskredet.  

 

https://conferencemanager.events/iced22/important-dates-fees
https://vimeo.com/520890729
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Det foreslås, at man overvejer en generalforsamling næste år på 1½ time. 

 

Direktionen takkede for god ro og orden. 

 

 

 

12.      Ideer til aktiviteter i 2021/2022 frem til næste generalforsamling 

      

 

13.      Eventuelt   

 

 

 


