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Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden startede med at lykønske Johnny Laursen med ansættelsen som 
dekan.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 8. april 2015  
Referatet fra den 8. april 2015 er sendt i høring til Akademisk Råd den 5. maj 
2015.  
 
Referatet blev godkendt. 

 
Punkter til drøftelse 
 

3. Orientering fra møde mellem AU’s bestyrelse og formændene for de 
akademiske råd den 29. april 2015. 
 
Formanden gav ordet til Henrik Bødker, der repræsenterede rådet på mødet i 
fravær af formanden. 
 
 

Møde den: Mandag den 15. juni 2015 kl. 11.30-14.30 
Sted: Aarhus, bygning 1430 Frandsen salen  
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 3/2015) 
 
Medlemmer: Nina Javette Kofoed (formand), Johnny Laursen (dekan), Svend Ander-
sen, Martijn van Beek, Henrik Bødker, Jens Erik Kristensen, Jeppe Læssøe, Pernille 
Bruun Madsen, Alice Sahinkuye, Lieve Vermeulen, Christina Lysbjerg Mogensen 
 
 

 
Observatører: Mette Lindvig Kannegaard, Bente Kejser, Birgit Erikson 
 
Gæster: Prodekan Anne Marie Pahuus deltager under pkt. 8, institutleder Niels Leh-
mann deltager under pkt. 15 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Karen-Margrethe Simonsen, Bjarke Skærlund Risager, Niels Christian Hansen, 
Lise Skanting, Søren Christensen 
 
 
 
 
 
 
 

 Referat  
Godkendt 16-9-2015 
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Henrik Bødker fortalte, at der var tale om et fast årligt møde, hvor formæn-
dene dels rapporterer om arbejdet i de akademiske råd og derudover drøf-
ter aktuelle problemstillinger. 
 
Forud for mødet var der gået nogle formøder både med de andre formænd 
og med universitetsledelsen. Formændene besluttede, at de — ud over en 
rapportering af arbejdet i rådene — ville fokusere på dimensioneringspro-
blematikken samt tværfaglig forskning. Nogle dage inden mødet udbad be-
styrelsens formandsskab også om input om AU’s forskningsmæssige styr-
ker samt mulighederne for at øge eksterne midler. Punktet om tværfaglig 
forskning blev derfor en del af dette.  Bestyrelsen var meget enig i mange af 
de ting, som blev påpeget med hensyn til dimensioneringen.  
Det var et positivt møde, og bestyrelsen virkede oprigtigt interesserede i de 
ting, der kom fra de akademiske råd. 
  
Henrik Bødker fortalte, at formanden havde understreget, at bestyrelsen er 
meget optaget af AU’s konkurrencesituation i forhold til at tiltrække forske-
re, studerende og — ikke mindst — midler. Der er altså, i forlængelse af de 
sidste års fokus på kvantitet, nu et øget fokus på kvalitet. Og, set i lyset af de 
tilgængelige midler, blev det påpeget — uden at gå i detaljer — at der i de 
næste år vil skulle prioriteres.  Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom 
på, at det var vigtigt at de akademiske råd deltager i sådanne prioritetsdis-
kussioner.  
 
Rådet takkede for orienteringen. 
  

4.  Arts Økonomi, regnskab 2014 og FC1-rapport1 2015 
 
Dekanen redegjorde for at AU’s regnskab for 2014 blev godkendt af besty-
relsen den 29. april 2015. Regnskab 2014 for Arts viser et overskud på 9 
mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 12 mio. kr. i forhold til budgettet 
på -3 mio. kr., men stort set svarende til det indmeldte 3. kvartals forecast 
(FC3) på +7 mio. kr. At regnskabet ender 12 mio. kr. bedre end budgetteret 
skyldes hovedsageligt flere uddannelsesindtægter end estimeret primo.  
 
Arts’ budget 15, der blev godkendt af AU’s bestyrelse den 17. december 
2014, viser et overskud på2 mio. kr. I overensstemmelse med budgettet, vi-
ser forventningen til årets resultat for Arts med FC1 et overskud på 2 mio. 
kr. 
 
Der blev spurgt til de økonomiske effekter af dimensioneringen. Dekanen 
svarede, at det er forventningen, at Arts vil kunne klare de økonomiske ud-
fordringer, som følger af dimensioneringen, frem til 2018, at der p.t. arbej-
des med en prognose frem mod 2020 samt at institutterne tillige forbereder 
tiltag for at styrke uddannelsesøkonomien. 
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Dekanen sagde, at modus i dimensioneringsmodellen måske kan blive lavet 
om på visse punkter, men han forventede, at den overordnede studieplads-
reduktion ville blive fastholdt. 
 
Vedrørende FC1 nævnte dekanen, at det er et tidligt bud på et regnskab, 
men at forventningen er, at Arts også i 2015 vil have en god økonomi. 
 
Der er en udfordring med fremdriftsreformen, primært på IUP. Det er ikke 
afklaret hvordan evt. omkostningerne som følge af manglende overholdelse 
af fremdriftsreformens krav fordeles mellem fakulteter og mellem institut-
ter. Dekanen var på denne baggrund nødt til at fastholde nødvendigheden 
af at opfylde målene i fremdriftsreformen. 
 
Akademisk Råd tog redegørelsen til efterretning. 
 

5. Opfølgning på Arts eftersynet, herunder status for udredning af 
samarbejde mellem CUDiM og IUP samt budgetmodel  
Dekanen indledte punktet med at forklare, at det i forbindelse med Arts-
eftersynet blev besluttet at igangsætte en udredning af samarbejdspotentia-
ler mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik og Center for Undervis-
ningsudvikling og Digitale Medier, jf. Artsprocessens beslutning 2. 
 
Som opfølgning på denne beslutning blev der indledt et samarbejde med 
konsulentfirmaet Rambøll om at forestå de sonderende møder med fagmil-
jøerne. Der er som led i denne udredning under ledelse af Rambøll blevet 
afholdt et antal tematiske møder på henholdsvis IUP og CUDiM. Der er 
herefter afholdt en fælles workshop med deltagelse af interessenter fra beg-
ge enheder. Rambøll har samlet resultatet af disse møder i en rapport, som 
var udsendt til Akademisk Råd. 
Dekanen redegjorde derefter kort for fakultetsledelsen beslutninger, som 
bl.a. indebærer, at der for nuværende ikke sker en organisatorisk sammen-
lægning af IUP og CUDiM. Herudover havde fakultetsledelsen besluttet at: 
 
  
1. Fakultetsledelsen på Arts vil fremme udredningen af de bygnings- og lo-
kalemæssige forhold i Nobelparken og de dermed sammenhængende be-
slutninger med henblik på at forberede en flytning af CUDiM og IUP cam-
pus Aarhus til Nobelparken.  
2. Fakultetsledelsen vil sensommer 2015 beslutte rammerne for en strate-
gisk prioritering af det uddannelsesmæssige udviklingsarbejde på følgende 
områder (udover CUDiM og IUP med inddragelse af relevante faglige mil-
jøer på IKS og IÆK):  
a. Det universitetspædagogiske område  
b. Digitalt understøttet undervisningsudvikling  
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c. Gymnasieområdet  
3. Fakultetsledelsen vil overveje rammerne for en udviklingspulje, som ef-
ter ansøgning kan støtte og projektmodne de fremkomne enkeltstående 
ideer og forslag fra de afholdte møder. Fakultetsledelsen vil medio 2016 
overveje, om der er yderligere udviklingsideer, som skal føjes til listen un-
der pkt. 2.  
4. Lederne af CUDiM og IUP hhv. IUP Aarhus organiserer i efteråret 2015 
det videre samarbejde om den interne opfølgning på de fremkomne pro-
jekt- og udviklingsidéer.  
 
Der blev spurgt til inddragelse af studerende. Dekanen svarede, at det vil 
ske når der er truffet beslutning om fraflytning af Trøjborg og indflytning i 
Nobelparken. 
 
Der blev spurgt om en uddybning af grunden til, at der ikke skal ske en 
sammenlægning, herunder hvorfor studerende på Campus Aarhus ikke 
havde været inddraget. Dekanen svarede, at der har været tale om en ud-
redning af samarbejdet mellem hele IUP og CUDiM og ikke specifikt i Aar-
hus. Han sagde samtidig, at han er vidende om, at IUP arbejder målrettet 
med at forbedre studiemiljøet i Aarhus for IUP studerende. 
 
Der blev spurgt til hvordan relevante miljøer på de 2 andre institutter vil 
blive inddraget i forbindelse med flytninger. Dekanen svarede at efter en 
endelig beslutning om flytningen, ville der blive nedsat et flytteudvalg og en 
rådgivende gruppe i forhold til etablering af undervisningslokaler m.v. 
 
Dekanen indledte punktet om budgetmodellen med at henvise til at, det 
som et led i Arts eftersynet blev besluttet, at den nuværende model med in-
stitutterne som de centrale økonomiske enheder fastholdes, mens fakultets-
ledelsen vil genoverveje balanceprincipperne i økonomimodellen, når efter-
synet er afsluttet, og de organisatoriske forandringer er afklarede. 
Dekanen redegjorde for, hvordan økonomimodellen har været ændret siden 
Arts blev etableret i 2011. Han bemærkede, at der som følge af de organisa-
toriske ændringer ikke kan rekonstrueres en bagudrettet, objektiv retfær-
dighed i fordelingen af de historiske basismidler, men at fakultetsledelsen 
ville tilstræbe en rimelig fremadrettet balance.  
 
Herefter fremlagde dekanen den foreslåede ændring af økonomimodellen, 
der medfører at den tidligere aftale model, hvor institutfordelingen af Arts’ 
basismidler på sigt skulle ske ud fra 45:20:25:10-modellen1.erstattes af en 

1 45:20:25:10-modellen = 45 % efter uddannelsesbevilling, 20 % efter eksterne midler, 25 % efter publicerings-
point og 10 % efter ph.d.-produktion 
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model, hvor at 50:40:10-modellen2 benyttes til at fordele den del af midler-
ne, som er historisk tildelt.  
 
De nye basisbevillinger, som er tildelt Arts ud fra 45:20:25:10, fordeles ud 
fra 45:20:25:10-modellen. 
 
De særligt øremærkede midler til Jysk (2 mio.), 2-delt-campus (2 mio.), 
Antikmuseet (1 mio.) og IEA fastholdes (5 mio.) fastholdes. 
 
Dekanen sagde, at det var hans opfattelse, at den nye model sikrer en rime-
lig balance mellem institutterne, sikrer strategiske indsatser, herunder na-
tionale forpligtelser, og tager højde for de præstationsbestemte nøgler for 
tildeling af finanslovsmidler. Dekanen tilføjede, at det var fakultetsledel-
sens hensigt at etablere en langsigtet risikopulje, som kunne være en buffer 
for institutter, som uforholdsmæssigt og uforskyldt blev ramt af dimensio-
nering og lignende tiltag.  

 
Akademisk Råd tilsluttede sig principperne i den nye model. 

 
6. Indledende drøftelse af Arts’s værdier/identitet  
 

Formanden indledte med at sige, at dette spørgsmål har været drøftet siden 
Arts blev etableret. 

 
Forslaget fra Akademisk Råd var, at man skulle lave en fælles fakultetsdag 
om værdier/identitet. 

 
Det blev bemærket, at identitet både kan være indad til, men også hvordan 
Arts styrkepositioner er udadtil. 

 
Det blev foreslået, at se tilbage på de overvejelser, der forelå, da fakultetet 
blev etableret. Arts er ikke bare det klassiske humaniore. Der kan også ses 
på kulturvidenskab i relation til samfundsvidenskab. 

 
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, der til mødet den 16. september vil 
fremsende et oplæg til det videre arbejde med emnet. 
 
Følgende deltager i udvalget: 
Svend Andersen, Jens Erik Kristensen og Nina Koefoed samt evt. Karen-
Margrethe Simonsen. De studerende kan evt. melde et medlem ind til 
gruppen.  

2 50:40:10-modellen = 50 % efter uddannelsesbevilling, 40 % efter eksterne midler og 10 % efter ph.d.-
produktion 
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7. Politiske strategier og Akademisk Råds rolle 
 

Der blev spurgt til Dekanens holdning er til indenfor hvilke rammer Aka-
demisk Råd kan agere i forhold til den politiske offentlighed. 
 
Dekanen svarede, at der ikke er begrænsninger på Akademisk Råds mulig-
heder for at fremkomme med synspunkter, men at Rådet bør være op-
mærksom på, at universitets- og fakultetsledelse kan være underlagt hen-
syn, der gør, at man ikke kan agere så aktivt. Det er derfor vigtigt, at Aka-
demisk Råd løbende er orienteret om de hensyn og målsætninger, som le-
delsen søger at opnå, således som det også fremgik af de punkter om god 
samarbejdspraksis, som var besluttet som led i Artseftersynet. 

 
8. Ph.d.-stipendietildelinger på Arts  
 

Formanden bød velkommen til prodekan Anne Marie Pahuus, der deltog i 
sagens behandling. Anne Marie Pahuus redegjorde kort for sagen der om-
handlede fordelingen i uddelingen af forårets ph.d.-stipendier, en eventuel 
præcisering af uddelingskriterierne og et ønske om sommerskolekurser el-
ler andre rekrutteringsværktøjer målrettet ph.d.-ansøgere fra udlandet. 
  
Anne Marie Pahuus henviste i øvrigt til den netop offentliggjorte internati-
onale evaluering af ph.d.-uddannelsen, som vil blive drøftet på mødet i AR 
til september. 
  
Der blev stillet spørgsmål om, hvordan man får lært de potentielle ph.d.-
studerende at skrive ansøgninger (knække ansøgningskoden).. 
  
Ideen om særlige sommerkurser både for egne og eksterne studerende, 
hvor de kan lære at skrive ansøgninger blev drøftet, og der var bred tilslut-
ning til ideen. 
  
Det blev nævnt, at Arts burde kunne få flere gæste-ph.d. studerende. 
  
Det blev bemærket, at der i uddelingsrunden var givet få ph.d.-stipendier til 
ansøgere fra DPU. Anne Marie Pahuus svarede, at der er tale om et enkelt 
optag, og at det kan variere over tid. 
  
Dekanen supplerede med at sige, at der er tale om et fælles optagelsesud-
valg, der skal sikre, at ansøgningerne vurderes ud fra fælles kriterier. 
  
Det blev bemærket, at det er vigtigt, at udvalget er i stand til også at vurdere 
og bedømme tværfaglige ansøgninger. 
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Det blev foreslået, at man kunne overveje på fakultetsniveau at afsætte ti-
mer til at VIP kunne hjælpe med kvalificere ideer til en ansøgning. 
  
AUFF-midler til gæsteforskere, sabbaticals for faste forskere og til gæste-
ph.d.-studerende er alle midler, der kan sikre at de internationale netværk 
bruges til stærk rekruttering blandt udenlandske partnere. 
  
I forhold til behovet for at øge antallet af bedømmelseskriterier var hold-
ningen, at tværfaglighed ikke kan være et generelt bedømmelseskriterium. 
De 2 andre foreslåede kriterier om oversigt over kundskabsfelt og forsk-
ningsetiske retningslinjer syntes rummet af de nuværende kriterier, men 
kan evt. indskrives i disse. 
 
Formanden takkede Anne Marie Pahuus for deltagelse i sagens behandling. 
 

 
Punkter til orientering 
 

 
9. Fremtidig uddannelsesorganisering 

 
Som en del af Arts-eftersynet har der været nedsat en arbejdsgruppe på 
hvert af de tre institutter, som er kommet med et oplæg til en fremtidig ud-
dannelsesorganisering, herunder UFU’erne rolle. 
 
Dekanen orienterede om resultaterne af gruppernes arbejde og den efterføl-
gende behandling i Arts’s uddannelsesudvalg, der har ført til at: 
• De nuværende 4 studienævn bevares uændret. 
• UFU-niveauet betegnes det samme på alle tre institutter for at skabe 

synlighed i udvalgsstrukturerne, ikke mindst når der er, samarbejder på 
tværs af institutterne. UFU hedder således fremover uddannelsesnævn.  

 
10. Navne på institutter og afdelinger 

 
I december 2014 traf fakultetsledelsen som opfølgning på Arts-eftersynet 
følgende beslutning om at der skulle iværksættes lokale processer med 
henblik på at foreslå meningsgivende navne for institutterne og afdelinger-
ne. 
  
Dekanen orienterede om, at de lokale processer på institutterne er mundet 
ud i, at to ud af tre institutter indstillede til fakultetsledelsen, at de ønskede 
at ændre institutnavn. Alle tre institutter har desuden indstillet afdelings-
navne.  
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Fakultetsledelsen har godkendt følgende institutnavne: 
 

• Institut for Kultur og Samfund beholder sit danske navn og ændrer på en-
gelsk navn til School of Culture and Society (med akronymerne IKS / CAS) 

• Institut for Uddannelse og Pædagogik ændrer navn til Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse – på engelsk Danish School of Education (med 
akronymerne DPU / EDU) 

• Institut for Æstetik og Kommunikation ændrer navn til Institut for Kom-
munikation og Kultur, på engelsk School of Communication and Culture 
(med akronymerne IKK / CC ) 
 
Med hensyn til præsentation af forskere og enheder i pressen bemærkede 
dekanen, at der er vide rammer ift., hvilken enhed man på institutterne 
vælger at henvise til, når forskere præsenteres i presse mv.. Der understre-
ges dog, at Aarhus Universitet bør nævnes, når forskere og undervisere op-
træder som fagpersoner eksternt. Herudover vil der på Arts blive lagt vægt 
på at profilere faglighederne og navnet DPU. 

 
11. Klarere rammer for afdelingsledernes kompetencer 

 
Som et led i Arts eftersynet blev det besluttet at, institutlederne skulle un-
dersøge, hvordan der kan etableres bedre og klarere rammer for afdelings-
ledernes beslutningskompetencer. I særdeleshed skal der skabes gode pro-
cesser mht. inddragelse af institut- og centerorganer og relevante fagmiljø-
er i forbindelse med oprettelse af stillinger. Dette skal ske i samarbejde med 
de nuværende afdelingsledere og under inddragelse af de relevante samar-
bejdsorganer.  
 
Der var som bilag til punktet fremsendt institutledernes redegørelser, som 
har været forelagt fakultetsledelsen. 
 
Akademisk Råd tog redegørelserne til efterretning, idet det blev fremført, at 
der kunne være behov for at overveje hvordan og i hvilket omfang de be-
skrevne ramme skulle harmoniseres mellem institutterne. 
 

12. Orientering fra formand og dekan  
 
- Tilbagemelding fra seminar på Vejlefjord den 18. maj om uddannelsesef-
tersynet og nye uddannelser. Dekanen orienterede om drøftelserne på se-
minaret og henviste til tidligere fremsendt nyhed, hvoraf bl.a. fremgår, at 
beslutning om udvikling af nye uddannelser kun ville ske efter nøje priorite-
ring og at der arbejdes videre med spørgsmålet om effektivisering af tilvalg. 
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http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-
nyhed/artikel/plan-for-opfoelgning-paa-dimensionering-og-
fremdriftsreform-praesenteret/ 
 
- Status vedrørende fremdriftsreformen 
Dekanen fortalte, at det stadig er uafklaret hvordan det vil påvirke Arts 
økonomi, såfremt målene i fremdriftsreformen ikke overholdes. De første 
tal om opfyldelse forventes at foreligge til august. Institutterne er fokusere-
de på at opfylde kravene i reformen. 
 
-Møde i Advisory Board 16.-17.april. Dekanen orienterede om mødet i Advi-
sory Board og henviste til tidligere fremsendt nyhed. Dekanen sagde, at 
mødet havde været en unik mulighed for at sammenligne os med de forsk-
nings- og uddannelsesvilkår, der er i udlandet. Man kan kalde det et ”reality 
check”, hvor de lokale udfordringer blev sat i et større perspektiv. 
 
Der kom på Advisory Board mødet bl.a. mange kommentarer om, at Arts 
kunne styrke profileringen af vore uddannelser og sætte en ambitiøs dags-
orden for at forcere kvalitetsarbejdet. 
 
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-
nyhed/artikel/arts-i-et-internationalt-perspektiv/ 
 
Dekanen orienterede om tanker om adskillelse af RSE fra CUDiM. En ende-
lig afklaring forventes dog først efter sommerferien. 
 

13. Næste møde 
Næste møde i Akademisk Råd er den 16. september 2015 fra kl. 12.30 til 
15.30 
 

14. Eventuelt 
 
Intet. 
 
Lukkede punkter 
 

15. Indstilling af ændret uddannelsesudbud, IÆK  
 
Formanden bød velkommen til institutleder Niels Lehmann, IÆK, der del-
tog i sagens behandling. 
 
Niels Lehman redegjorde for historikken, hvor spørgsmålet om italiensk al-
lerede var til drøftelse i august 2014 i forbindelse med spareplan, hvor be-
slutningen blev at: 
 

    

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-
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I forbindelse med kravene om dimensionering blev det aktuelt at genoverve-
je denne beslutning, og der foreligger således nu en indstilling til dekanen 
om en fuldstændig lukning af Italienskfaget ved AU, hvor de nuværende an-
satte fortsætter deres forskningsaktiviteter, men varetager deres undervis-
ningsforpligtelser andre steder.  
 
Der var ros fra dekanen til Niels Lehmann for et uhyre grundigt beslutnings-
oplæg og for at det forberedende arbejde var sket i stor respekt og med ind-
dragelse af de berørte.  
 
Der blev gjort opmærksom på, at det er et vigtigt område, der lukkes, og at 
de nordiske universiteter har 2-3 steder, hvor der undervises i italiensk. Det 
kan have betydning for den måde, som AU opfattes på i omverdenen.  
 
Der var anerkendelse af at beslutningen udgør et stort skridt for et klassisk 
universitet, men også anerkendelse af den uddannelsesmæssige realitet, der 
har gjort beslutningen nødvendig. 
 
På baggrund af sagsfremstillingen og drøftelsen tilsluttede Akademisk Råd 
sig med beklagelse institutlederens indstilling. 
 
Formanden takkede Niels Lehmann for deltagelse i sagens behandling. 
 

16. Eftersyn af Det Nationale Center for Kultur og Læring (DCL) 
 
Dekanen orienterede om, at det i forbindelse med Arts-eftersynes blev be-
sluttet, at Det Nationale Center for Kultur og Læring (DCL) skulle tages op 
som led i den administrative proces. Grundet tidspres indgik DCL ikke i før-
ste del af administrationens eftersyn, men blev i marts 2015 taget op i et 
særskilt eftersyn.  

  
Dekanen sagde, at DCL har gjort et anerkendelsesværdigt forsøg på at opfyl-
de centrets tiltænkte rolle, men modellen har vist sig ikke at modsvare de 
behov, der er på fakultetet. På baggrund af eftersynet af DCL og institutter-
nes/CUDiMs tilkendegivne behov, anbefales det, at opgaverne fremadrettet 
placeres på hhv. institutterne og i FSE.  
 
Akademisk Råd havde ingen indvendinger mod ønsket om at DCL’s opgaver 
fremadrettet løses i andet regi. 
 
Punkter til skriftlig orientering 
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Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets en-
stemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 

Navn Titel Institut 
Gitte Kaarina Jørgensen Ingen andre har forstået os, har forstået, 

hvor vigtige vi er. En undersøgelse af 
sundhedsplejerskers faglige selvforståel-
ser. 

Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 

Lea Lund Larsen Lærerens verden: Almendidaktiske re-
fleksioner over klasserumserfaringer. 

Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 

Lisbeth Hybholt Patientuddannelse i hverdagsliv. Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 

Merete Cornet Sørensen Drama, æstetisk læring og udvikling af 
dramatisk legekompetence i børneha-
ven. 

Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 

Randi Margrethe Eidsaa Hvem skaper musikken? En studie av 
musikalsk skapende partner-
skapsprosjekter i skolen ut fra et estetisk 
og didaktisk perspektiv. 

Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 

Anne Sophie Haahr 
Refskou 

Touching Experiences: Compassion and 
Early Modern English Drama. 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

Jakob Schweppenhäu-
ser Bech-Hansen 

Mere Lyd! - ny dansk lydlig lyrik. Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

Kathrine Thisted Peter-
sen 

Udviklingen af inkorporation fra gam-
meldansk til moderne dansk - fra umar-
kerede kasusformer til markeret artikel-
løshed og enhedstryk. 

Institut for Æstetik og 
Kommunikation 

 
 
 

Mødet sluttede kl. 14.50 
 

             Nina Javette Koefoed 
Formand 

 
 

Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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