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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 

Evaluering af master i Pædagogisk Ledelse, 1. semester, efterår 2020 
 
Dato:    6. april 2021 
Til stede:  Semesterkoordinator Dorte Ågård 
  Studienævnsformand Anja Overgaard Thomassen 
  Studiesekretær Merete Nielsen 
  Koordinator Nanna Friche 
 
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes spørgeskemabaserede semesterevaluering (SurveyXact 

spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Supplerende fra de studerendes mundtlige evalueringer i forbindelse med uddannelsesseminarer 
4. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
5. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
6. Eventuelt 
 

 Noter Opfølgningsansvar 
 

1 
 
 

  

2 Datagrundlag for semesterevalueringen 

 13 ud af 18 har svaret = svarprocent på 72 
 
Evaluering af semestret generelt 

 Der er meget stor tilfredshed med semesteret generelt – stort 
set kun helt enig og enig på alle spørgsmål. 

 Især er tilfredsheden med studiemiljøet helt i top med 100 % 
helt enig. 

 Der var særdeles stor utilfredshed med forholdene på Glostrup 
Parkhotel. 
 

Evaluering af modulet Læringsteori, videnskabsteori og metode 1 

 Særdeles fine gennemgående evalueringer af modulet. Kun 
udbyttet af gruppearbejde scorer lidt lavere.  

 Der er topkarakterer til vejledningen på alle parametre og ros til 
Nanna Ramsing. 
 

Evaluering af modulet Organisatorisk Læring 

 Dette modul scorer en del middel-vurderinger ang. det faglige 

 

                                                 
1 I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og 
30. november 



 

 2 

og pædagogiske 

 Kommentarer: Ustruktureret undervisning, uklart hvornår 
emnet var i fokus 

 Der har været problemer i samarbejdet med vejleder (lille eller 
meget lille udbytte: 38 %) 

3 Udviklingsmuligheder:  

 Bedre tilrettelæggelse af modulet Organisatorisk Læring 

 Bedre instruktion af vejledere på modulet 

 Hvis vi skal bruge Glostrup Parkhotel igen, skal der rettes op på 
en række alvorlige problemer. 
 

Nanna F og Anne-
Birgitte R 

 
Mødereferat udarbejdet af Dorte Ågård 06.04.21 

 
 


