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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 

 
1.  Dagsordenen blev godkendt. 

2. ILC blev valgt som ordstyrer. 

 
2. Godkendelse af referat 

 

Er godkendt pr. mail 
 

3. Div. meddelelser  (13:10 – 13:20) 
Corona-situationen og genåbningen, status, semesterstart, implementering af nye elemen-
ter i BA-studieordning mv., v. alle (orientering) 
 



 

2 
 

Corona-situationen og genåbningen, status v. alle (orientering) 

TKN: Genåbningen var et tumultarisk forløb pga. kontraordre: Først et tilbud om digitale alternati-

ver frem til 5/2, men derefter blev tilbuddet sløjfet. Al undervisning og andre aktiviteter er nu efter 

”normale” tilstande. Vi er i gang med nyt semester, hvor vi fortsat skal være påpasselige ift. co-

rona. En opfordring til, at studerende holder afstand og siger dette videre til de andre studerende. 

Undervisere skal også passe på. Fortsat brug af håndsprit, som er tilgængeligt i lokalerne. Seme-

sterstartens forberedelse er forsinket. Diskuteres i pkt. 4. Semesterbeskrivelser på vej til at komme 

på plads.   

Semesterstart (orientering) 

Forberedelse til semesterstarten er blevet forsinket: Semesterbeskrivelserne er nu på vej til at 

komme på plads  diskuteres videre under pkt. 4. 

Implementering af nye elementer i BA-STO mv. v. alle (orientering) 

F22 byder på det første kursus afviklet efter ny BA-STO, som involverer kompetenceportfolio. Der 

har været nogle tekniske udfordringer, men de er nu forhåbentlig løst. Sammen med CDUL er man 

nået frem til en model baseret på One-note, der kan tages med til 6. semester: En matrix med re-

fleksioner fra de forskellige semestre, så det er ligetil for både de studerende og VIP. I første om-

gang skal undervisning i kompetencetænkning inddrages som en forlængelse af metodeundervis-

ningen (ikke integreret). Marianne Rostgaard vil komme forbi metodekurserne og holde oplæg for 

studerende og VIP om kompetencetænkning. De studerende skal arbejde med to opgaver, der 

igangsætter refleksionen. Modellen evalueres derefter.  

Dispensationer, merit mv. 

Ingen igangværende dispensationssager pt., men nogle meritsager fra ansøgere til tompladsord-

ningen (tages med til USU). TKN og SBB har haft en del dispensationssager til projektfrister og lig-

nende grundet forhold forårsaget af corona. 

Kommentarer: 

JHI: Fsva. tilbagevenden til det fysiske: Helt normalt med en kontraordre fra ledelsen. Andre stu-

dienævn på instituttet har tilladt muligheden for transmission af undervisning og andre aktiviteter 

februar ud. JHI vil undgå hybridløsning, eftersom det ikke er pædagogisk og didaktisk forsvarligt. 

Selve transmissionsmuligheden består af et link (Zoom eller Teams) til forelæsningen, som under-
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viseren transmitterer – de studerende kan sidde og lytte, men ikke deltage aktiv,t eftersom undervi-

serens fokus stadig skal være på de fysisk tilstedeværende. Transmission er en hensigtsmæssig 

løsning for at hindre for meget frafald. Hvis ansatte underviser hjemmefra pga. corona hjælper 

transmission dog ikke – i stedet fuldt online undervisning.  

TKN: Særligt for Historiestudiet har kurserne typisk de samme undervisere gennem hele forløbet. 
Det gør det mere homogent og nemmere at organisere sig ud af et enkelt forfald (stadig problemer 
med lokaler, men dette kan løses). Er en underviser forhindret i at møde fysisk, kan den fulde on-
line løsning med fordel bruges – bl.a. for at undgå forsinkelser, som kan være svære at nå at ind-
hente inden semesteret slutter. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

  

4. Semesterbeskrivelser (13:20-13:30) v. TKN (orientering, drøftelse, godkendelse) (bilag) 

 

Bilag er rundsendt via mail, forud for mødet. 

Semesterbeskrivelser for KA: 

TKN: Disse beskrivelser ligner dét, som studiet egentlig vil væk fra, men de anvendes fortsat indtil 

en ny STO er implementeret (arbejdet med udvikling heraf er gået i gang og fortsætter i foråret). 

Der er ingen grund til at bruge energi på at udvikle nye semesterbeskrivelser for KA, før den nye 

STO er på plads. 

Semesterbeskrivelser for BA: 

Semesterbeskrivelserne er blevet forsinket, eftersom de helst skal ud før semesterstart. Semester-

beskrivelsens formål er at øge de studerendes forståelse for uddannelsens sammenhæng og pro-

gression, hvilket i det nye format bl.a. kommer til udtryk i Johan Heinsens introducerende tekster 

for hvert semester. SN har besluttet, at semesterbeskrivelser skal være et dynamisk element, der 

kan ændre sig ift. det faglige indhold, mens STO er mere stabil og tager højde for det lovmæssige. 

Forventningen er, at semesterbeskrivelserne skal anses som en introduktion til kursernes indhold 

og uddybe elementer fra STO, fx kravet om aktiv deltagelse. Semesterbeskrivelser og STO skal 

supplere hinanden. Johan Heinsen er bedt om at lave en forside, så semesterbeskrivelsen med 

fordel kan printes ud og bruges som en slags håndbog/vejledning for de studerende. 

NB: Efterfølgende er semesterbeskrivelserne færdiggjort og uploadet til moodle pr. 9.2.2022 
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Kommentarer: 

HJ: Oplever en stor frustration blandt de studerende omkring manglende viden om, hvornår kurser 

(A og B) skal vælges. Engang blev dato og tid meldt ud, men ikke længere.  

- TKN: En fordel i, at semesterbeskrivelser lægges ud tidligere (før tilmelding til Moodle), så 

studerende er bevidste om valgkurserne. 

- MSP påpeger igangværende eksamen for studerende, der skulle vælge 11A og 11B – hvis 

åbningen af Moodle-tilmeldinger ift. eksaminer kan planlægges bedre, vil det være at fore-

trække. 

- SBB tager det med videre til sekretariatet. 

 

TKN: SN skal efterstræbe, at semesterbeskrivelserne skal foreligge i en næsten færdig version, så 

de kan nå at blive behandlet i SN inden offentliggørelse. TKN skal til ressourcefordelingsmøde 

sammen med SBB senere i februar 2022, hvor det er forventet at medbringe en lærerfordeling for 

E22. Med denne fordeling på plads, burde det være muligt, at semesterbeskrivelserne kan være 

færdigdiskuteret og udsendt i god tid inden semesterstart. TKN foreslår senest omkring juni for ef-

terår samt senest omkring december for forår.  

- CHL kommenterer, at det kan være problematisk for lærerstaben at nå denne deadline. 

- TKN påpeger, at ikke al undervisning skal være på plads. Hvis blot navne på undervisere 

samt kursets emne beskrives, vil det være tilstrækkelig information for de studerendes be-

slutningstagen. 

- SBB foreslår den gamle model, hvor valgkurserne meddeles via mail fra sekretariatet i maj 

og november med en lille beskrivelse. Det vil samtidig give plads til, at semesterplanerne 

kan færdiggøres derefter. 

 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
 
 

5. Handlingsplan/datapakke (13:30 – 13:45) v. TKN (orientering, drøftelse) (bilag)  
 

 

Bilag er rundsendt via mail, forud for mødet. 

Datapakke: 



 

5 
 

TKN: Bilaget illustrerer nogle fine grønne tal – dog røde tal på ledighed samt undervisningstimer på 

BA. Sidstnævnte skyldes en svag aktivitetsnedsættelse under corona. Det nominelle timetal på BA 

skal sættes op. Vejledningstallene er fine, men der skal indføres flere K-timer. Det skal SN disku-

tere videre i forbindelse med drøftelse af lærerfordelingen til marts. Inddragelse af flere gæstefore-

læsere kan være en hjælp, men ikke en fuld løsning. Der skal ses på antallet af gæsteforelæsnin-

ger i foråret. Studiet skal være opmærksom på, at eksterne aktiviteter skal tælles som K-timer samt 

gøres tilgængelige for så mange relevante studerende som muligt. Både CHL og TKN har i F22 

gæsteforelæsere, og dette kan også have interesse for studerende uden for de pågældende kur-

ser.  

 

Ledighedssituationen har sit eget spor, som hele tiden monitoreres. Tabellen over ledighed på s. 

19 i datapakken viser en ledighedsprocent i 4.-7. kvartal, som er steget (46,3 % i 2019). Dog vigtigt 

at have in mente, at der kun var 34 dimittender i 2019, så blot en enkelt ansættelse eller fyring kan 

skabe store udsving. Dem, der arbejder med employability, er begyndt at kigge på startledigheden 

(1.kvt). KA-årgangen i 2019 viser en meget stor startledighed (højeste af alle år) på 87,3 %. Den 

laveste var på 60 % i 2015. Så længe årgangen er stor, kommer flere som selvfølge ud i arbejds-

løshed, men procenter skal helst ikke være så høje. En løsning kan være udvikling af employabi-

lity-tiltag og -aktiviteter, der ikke fokuserer så meget på at skaffe det blivende arbejde, men sna-

rere/også kigger på at komme i arbejde hurtigt for at få startledigheden ned. Er dette tal lavere, bli-

ver den gennemsnitlige ledighed for 4.-7. kvartal sandsynligvis også lavere, og det er dét tal, der 

måles på. Dette har medført nye overvejelser i Employability-udvalget, herunder eksempelvis 

”Hvad så?”-arrangementer for kandidater på sidste år. Disse skal omhandle udarbejdelse af an-

søgninger, CV osv., så de studerende allerede opnår disse færdigheder under uddannelsen og 

kan begynde at søge job imens.  

 

Employabilityudvalget gennemfører et sådant arrangement i løbet af foråret 2022. 

 

TKN har desuden efterspurgt tal på frafald på normeret studietid + 1 år, hvor Historie er krøbet lige 

over måltallet, bl.a. pga. sygdom eller ønske om at studere et andet sted. Det er en høj sats. TKN 

har skærpet vejledningen af studerende, der er kommet bagud med opfordring til virkelig at over-

veje, hvorvidt de studerende skal forblive på universitetet. Måske har denne tilgang haft påvirkning 

på tallet og skubbet Historie over grænsen.  

 

Kommentarer til datapakken: 
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JHI: En kommentar til frafald: Systemet er meget rigidt. Ift. frafald kan et højt frafald det første stu-

dieår faktisk være positivt for at undgå studerende, der enten forsøger at komme gennem en ud-

dannelse uden motivation eller ikke har hensigtsmæssige forudsætninger for gennemførelse. Jo 

hurtigere disse studerende indser dette, jo bedre for alle parter. Derfor skal førsteårs-frafaldet ikke 

bestræbes på at være så lavt. Anden kommentar til sekretariatet: Fsva. gæsteforelæsere, er det 

vigtigt at få dem ind i Moodle som en forelæsning tilknyttet et modul, så det tælles korrekt som K-

tid. Hvis gæsteforelæsninger blot annonceres via fx en rundsendt PDF, kan de ikke registreres 

som K-tid for eksempelvis en hel uddannelse.  

- SBB: Efterspurgt gæsteforelæseres timer – så snart kursus ikke giver ECTS, tæller det ikke 

med. Svært at navigere rundt i tallene.  

- TKN til JHI: Både 11A og 11B bruger gæsteforelæsere i F22, og det står på Moodle. Hvis 

dette annonceres via et moodle-opslag, så andre studerende uden for kurset kan se det, vil 

det så være en måde at få det til at tælle som K-tid? 

- JHI til TKN: Nej, det vil i så fald blive noget ekstra curriculært. Det skal ligge i tilknytning til 

et STO-fastsat modul for at tælle med.  

 

Handlingsplanen: 

TKN: Handlingsplanen er en opgave til SN stillet af Team LKK, som er en seksårig plan frem til 

endelig evaluering om nu ca. 4 år med formål om at kvalitetssikre uddannelsen. Handlingsplanen 

består af seks kvalitetsområder med hver sin indsats, som skal kunne måles igennem en indikator, 

efter indsatsen er opnået. Nu en gennemgang af de enkelte kvalitetsområder. Kun punkter inden for 

E21 og F22 gennemgås til mødet.  

 

Kvalitetsområde 1, nr. 1: Afsluttet (nedsættelse af studiepladser på BA for at mindske frafald).  

 

Kvalitetsområde 2, nr. 2: Optagelsessamtaler for at mindske frafald er foreløbigt udsat til efter opta-

get 2022, eftersom en (evt.) effekt fra kvalitetsområde 1, nr. 1 (dimensioneringen) kan spores.  

 

Kvalitetsområde 1, nr. 4: Igen en indsats mod mindskning af frafald, nu med forbedret onboarding. 

Indsats gennemført med ansættelse af faglige mentorer for nye studerende. Evaluering udskudt til 

februar.  
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Kvalitetsområde 4, nr. 5: Punkt A blev igangsat efter TKNs dialog med Olivia Danmark. Mødet her-

med lykkedes imidlertid ikke. Indsatsen er taget videre til institutniveau, som passer fint ift. at udfor-

dringen er fælles for alle studierne. Statusbeskrivelse for pkt. A skal ændres til ”Forsøgt, men udsat”. 

Hvad angår pkt. B, vil TKN tage diskussionerne med til USU-møde.  

 

Kvalitetsområde 2, nr. 7: Statusbeskrivelse ændres til, at det igangsættes 1. september 2023 sam-

men med indførelsen af en ny KA-STO (TKN retter).  

 

Kvalitetsområde 6, nr. 8: Team LKK ønsker uddybning af indsats om at vedligeholde og styrke stu-

diets tilstedeværelse på de sociale medier. Hertil vil TKN gerne inddrage studiets LinkedIn-profil med 

nu knapt 400 følgere, hvor TKN og ILC slår stillingsopslag op, som har relevans for historiekandidater 

(både de traditionelle og utraditionelle jobs).  

- ILC oplyser, at ordet om profilen er begyndt at brede sig, hvilket er en positiv udvikling. Dette 

kan med fordel indskrives i handlingsplanen. ILC vil herom forfatte en kort tekst. 

 

Kvalitetsområde 5, nr. 10: Det skal fremhæves, at der er blevet udbudt kurser i programmeringspro-

grammet R med stor deltagelse fra undervisere og nu fremtidige planer om peer-to-peer undervis-

ning. Studiet er godt med, hvad angår denne indsats. 

 

Kvalitetsområde 2, nr. 11: Studiet har afholdt en erfaringsopsamlingsmodel for praktikanter på KA i 

E21, og man fortsætter med udviklingen af sådan en model.  

 

Kvalitetsområde 2, nr. 12: En levedygtig model for gymnasiepraktikkens fremtidige organisering er 

endnu ikke gennemført, men tages med ifm. udarbejdelse af den nye version af KA-STO. Modellen 

er pt. til diskussion i employability-udvalget. SN har af studieleder JHI fået lov til at lave et pilotprojekt, 

hvor studerende efter ønske sendes ud til praktiksteder uden for de traditionelle fagområder (fx of-

fentlig administration eller privat lille eller mellemstor virksomhed).  
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Kvalitetsområde 5, nr. 13: Et mål om flere undervisere tilknyttet specialiseringerne. Specialiserin-

gerne er nemlig sårbare, hvis VIP tager forskningsophold eller bare har mindre tid til undervisning. 

Enighed blandt VIP-kredsen om at brede den ud. Tages til revision ifm. udarbejdelse af ny KA-STO.  

 

Kvalitetsområde 1, nr. 15: Punkt A er endnu ikke iværksat – forhindringen er forsinket (skal fremgå 

af handlingsplanen). Punkt B: Udviklingen er løbet fra studiet i den forstand, at der under handlings-

planens udarbejdelse ikke blev taget højde for den senere dimensionering på KA. Pladserne på KA 

udfyldes nu af de studerende med retskrav, hvorfor der ikke er nogen idé i at få folk udefra til at søge 

optagelse forgæves. Enhver tanke heromkring udskydes således indtil opnåelse af et bedre overblik 

over dimensioneringens effekt. 

 

Kvalitetsområde 6, nr. 16a: Henvisning til de mange aktiviteter i employability-udvalget, som er ved 

at blive iværksat, samt udvidelsen af employability-udvalget (herunder inddragelse af studerende). 

 

Fremadrettet skal flere aktiviteter sættes i gang og sammenholdes med handlingsplanen.    

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN retter i handlingsplanen 
ILC skriver tekst om LinkedIn-profilens udbredelse, jf. KVO 6, nr. 8 

 
6. Aktiviteter og budget i F22 (13:45 – 14:00) 

Ekskursioner, sociale arrangementer etc. i F22 v. alle (orientering og drøftelse) 
 
 
TKN: Der foreligger endnu ikke et klart budget at præsentere for SN, men det tages med til næste 

møde i marts. Gennemførelse af aktiviteter på samme niveau som i 2021 vil medføre et økonomisk 

underskud. Dog skal nogle elementer for alt i verden videreføres, nemlig de faglige støttelæ-

rere/mentorer. Trods omkostningerne i timeløn, har det været en stor succes. Imidlertid kan indsat-

sen minimeres fsva. bibliotekarassistenterne. Enten kan begge to beholdes, men med færre timer, 

eller blot den ene beholdes med samme timetal. Det var positivt med to bibliotekarassistenter i 

starten, da det var en ny indsats, men der er ikke samme behov fremadrettet. Derudover er der 

brugt en del penge på sociale arrangementer takket være ekstra midler pga. corona. Det vil frem-
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adrettet være svært at bevare. Indtægtssiden er vigende, eftersom indtægterne er nedsat pga. la-

vere STÅ-produktion, som skyldes et færre antal studerende. TKN vil i det kommende budget 

lægge op til, at indkøb til biblioteket i 2022 sættes ned til dét, som vedligeholdelse af eksisterende 

abonnementer koster. Nedsættelsen giver minimal skade, fordi der netop er brugt mange penge på 

nye bøger. Derudover står studiet over for en ekstraordinær udgift ifm. studieturen til Rom. Den 

massive tilslutning fra de studerende bevirker imidlertid, at SN er imødekommende over for denne 

udgift.  

Kommentarer: 

SBB til JHI: Hvordan skal ønsker til budgettet håndteres praktisk set?  

- JHI: SN skal formulere budgetønsker og fremvise budgettet over for JHI, som man dernæst 

vil gennemgå sammen. Der, hvor økonomien ikke hænger sammen, kan man i fællesskab 

finde en løsning. Faktum er dog, at økonomien er stram for alle studier, så der er ikke me-

get at flytte med. 

 

    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN tager budget med til næste SN-møde 
7. Employability (14:00 – 14:05) 

Fast punkt v. ILC/TKN (orientering) 
 

 

ILC: Udvalget har for nyligt afholdt et møde. Man er i gang med implementering af portfolio-kon-

ceptet på uddannelserne. Derudover drøftes ”hvad så nu”-arrangementer (9. semester), som gerne 

skulle fastholdes. Arrangementerne er med et dobbeltformål: Bevidsthed om erhvervelse af kom-

petencer + læren om, hvordan man sælger sig selv fremadrettet på arbejdsmarkedet.  

 

TKN: Kontakt til MA for at skaffe en medarbejder til at komme og hjælpe udvalget v. afholdelse af 

disse ”snart færdig”-forløb. Afventer svar. De studerende skal gøres opmærksomme på, at de skal 

begynde at søge job under uddannelsen, men hvornår skal sådanne arrangementer placeres? Det 

skal nemlig helst placeres inden specialeskrivningen spidser til – et bud er lige før påske.    

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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8. HIF (14:05 – 14:15) (orientering) 

 

HJ: Bestyrelsesmøde afholdt sidste uge med fokus på at sætte noget i gang for det nye semester. 

Hidtil havde en sen julefrokost været planlagt, men nu droppet pga. corona. I stedet er HIF ved at 

arrangere en påskefrokost som erstatning i samarbejde med repræsentanter fra festudvalget, hvor 

HIF går all in på 3-retters-menu og fri bar. Undervisere inviteres også. En del af de resterende corona 

penge skal endvidere bruges på et foredrag, som gerne må blive afholdt af en udefrakommende og 

omhandlende historie på en anden måde. Pt. er HIF i gang med brainstorm herom. Desuden plan-

lægges fredagsbarer, hvor den første pt. er sat til d. 25. februar (en fastelavnsbar) – men datoen 

skal lige koordineres med POLIS.  

 

Kommentarer: 

TKN: Der er nu indkøbt udstyr til podcastproduktion. TKN og SBB skal lige finde ud af registreringen 

af udstyret.  

SBB: HIF skal være opmærksomme på, at Universitetsfesten afholdes den 8. april. HJ tager det til 
efterretning fsva. datoen for påskefrokosten.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

9. Mødekalender (14:15 – 14:25) 
Mødekalender for møder indtil 1. september 2022 

 

 
Planlagte møder: 

- Onsdag d. 23. februar (inkl. konstituering af nye medlemmer) kl. 13:00-15:00 (SBB er fra-

værende, MSP tager referat) 

- Onsdag d. 30. marts kl. 13:00-15:00 

- Tirsdag d. 26. april kl. 13:00-15:00 

- Onsdag 1. juni 13:00-15:00 (semesterbeskrivelser skal gerne godkendes her) 

- Onsdag d. 17. august kl. 13:00-15:00 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

10.   Evt. (14:25 – 14:30) 

 

CHL: Beslutning om kvalitativ evaluering to gange pr. semester er måske umuligt – bedre at holde 

sig til én gang fremadrettet, men ingen grund til at lave om på modellen på dette semester. Fremad-

rettet kan det også overvejes at inddrage flere studerende i panelet, hvis evalueringen kun afholdes 

én gang pr. semester. 

- TKN: Den nuværende evalueringsmodel fortsættes i det indeværende semester, og i slutnin-

gen af F22 vil SN drøfte en videreudvikling af modellen for E22. 

- ILC: Overrasket over, hvor langtrukkent og besværligt det er at organisere grupperne til eva-

luering.  

- TKN til ILC: Forslag om, at skrive evalueringen ind i Moodle som en del af et kursus, så de 

studerende allerede er på plads i lokalet.   

 

SBB: De andre evalueringer skal gennemgås til næste SN-møde, så dette skal sættes på dagsorden. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Næste møde skal have gennemgang af evalueringer som punkt på dagsorden. 
   

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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