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Deltagere: Torben K. Nielsen (TKN) studienævnsformand, Helena Johansen (HJO) næstformand, Maja 
Sjørslev Petersen (MSP) studievejleder/referent, Jan Holm Ingemann (JHI) studieleder, Ivan Lind Christensen 
(ILC) lærerrepræsentant og Ida Marie L. Korning (IMLK) 
 
 
Afbud: Carsten H. Lange (CHL), Frederik Bagger (FBA) og Susanne Byrresen (SBB) studienævnssekretær 
 
 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Nyt punkt føjet til dagsorden: pkt. 8: Lærerfordeling. Dagsorden godkendt 
 
IMLK valgt som ordstyrer 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat godkendt pr. mail 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

3. Div. meddelelser 

 
Møde m. Olivia Danmark: 
TKN: Studienævnet har forsøgt at få aftale et møde med Olivia Danmark mhp. at blive informeret om diverse 
udfordringer, som sårbare og diagnosticerede studerende møder ifm. deres uddannelse. Olivia Danmark va-
retager SPS på AAU. Starten har været svær, eftersom det har været besværligt at skaffe nok faglige støtte-
lærere til de studerende, men det går bedre nu. Forsøg på at aftale et møde har hidtil været forgæves. Nu 
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har Olivia Danmark henvendt sig til studienævnet med tre datoer før påske, men hertil har TKN i stedet fore-
slået et møde til maj. Mødet skal bl.a. give et kort oprids af udfordringer som en slags socialpædagogisk in-
troduktion. TKN forestiller sig et møde i forlængelse af studienævnsmødet i maj for både studienævnet og de 
undervisere, som er interesserede i at blive oplyst om dét at være en faglig støttelærer. 
 
Kommentarer: 

- ILC: Selv ansat som faglig støttelærer af Olivia Danmark med to studerende under sig. ILC har ikke 
haft en fagpsykologisk introduktion, men er i stedet tilbudt frivillige workshops, som ILC vil deltage i. 
ILC oplyser om en opdeling af støttelærere: faglige støttelærere (undervisere) og sociale støttelæ-
rere (psykologer). ILC understøtter, at der mangler informationer.  

- TKN: Der er fra studienævnets side i en mail til Olivia Danmark givet udtryk om behovet for oplys-
ning om studerendes udfordringer og disses indvirkning på uddannelse mhp. at hjælpe de stude-
rende bedst muligt. Mødet skal bl.a. have til formål at give undervisere en bedre idé om, hvorvidt de 
passer ind som faglige støttelærere. Olivia Danmark har hertil svaret, at de er i tvivl om studienæv-
nets ønske om et socialfagligt psykologioplæg, men de vil give en grundig introduktion. 

- HJO: Ønsker en nærmere uddybning af udfordringer – er det ordblinde, folk med psykiske udfordrin-
ger mv.? 

- TKN: Studerende med faglige støttelærere har ikke været ordblinde, men haft diagnoser eller andre 
udfordringer: autismespektret, angst og lignende.  

- IMLK: Problematisk med opdeling af støttelærere i hhv. faglige og sociale kategorier. 
- HJO: Ud fra egne erfaringer vil et sådant forløb, som diskuteres til mødet, ikke give studerende ret 

meget. Initiativet er godt, men det kan gribes anderledes an. 
- TKN: Mødet skal klæde én bedre på ift. at vurdere: ”hvordan kan jeg hjælpe?” – fx små justeringer i 

undervisningen eller til eksamen osv.  
- ILC: Formål med mødet med Olivia Danmark skal være at forberede de faglige støttelærere samt 

studienævnet og administrationen, så der skabes en fælles basis forståelse, og mødet med de stu-
derende foregår på bedst vis.  

 
Tutorindsats i E21: 
TKN: Studienævnet skal i gang med at evaluere tutorindsatsen for efteråret 2021. 
 
HJO: Opgaven som tutorkoordinator består af samtaler med de unge mennesker, administration af studie-
starten, opstart og igangsættelse af diverse arrangementer samt kontakt med alle involverede. Teamet fra 
E21 var rigtig godt. HJO vil gerne fortsætte som tutorkoordinator i E22, men den anden tutorkoordinator vil 
være på barsel til den tid. Der er behov for to tutorkoordinatorer i alt. Det er ikke nødvendigt med en tredje, 
som ellers har været oppe at vende, da HJO vil give de øvrige tutorer mere ansvar næste gang.  
 
JHI: Der skal udarbejdes stillingsopslag, hvor der skal tages kontakt til Liza Pank.  
 
HJO: Fra det tidligere tutorhold, vil én gerne stille op igen. HJO vil arbejde på at overtale nogle andre også.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN aftaler nærmere m. Olivia.dk om en ny dato for mødet. Mødet annonceres efterfølgende til medlemmer af SN og 
lærekorpset. Ansvarlig: SB 

Stillingsopslag laves og sendes rundt. Der tages i den forbindelse kontakt til Liza Pank. Ansvarlig: SB 

 

4. Evalueringer efterår 2021 v. TKN 

Evalueringer diskuteret i kvalitativt øjemed. 
 
1. semester/BA:  
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Der har været det sædvanlige problem med en lav besvarelsesprocent (23 besvarelser ud af 57, hvoraf kun 
21 har færdiggjort evalueringen. Positivt, at kun meget få er uenige med de positive udsagn – det er et ud-
tryk for, at uddannelsen lever op til de studerendes forventninger. Studienævnet skal være opmærksomme 
på punktet v. kontakten til studenterstudievejledningen, hvor nogle har svaret, at de har overvejet at stoppe 
på uddannelsen. Dette er ikke vildt bekymrende, især på 1. semester, men vi skal være opmærksomme på 
denne tendens.  

En studerende har kommenteret, at det er demotiverende at blive påmindet den høje arbejdsløshed. Heri 
skal studiet måske forsøge at arbejde lidt på narrativet, så det ikke er så ”sortsynet”. En anden studerende 
har overvejet at droppe ud pga. gruppearbejdet. Mange studerende var glade for onboarding. Det har været 
en svær omstilling at gå fra undervisning til projektarbejde, og studerende føler, at de mangler de fornødne 
faglige forudsætninger til projektskrivningen. Dette kan løses ved at allokere ressourcer til at lære de stude-
rende at skrive projekt – dette uddybes i punktet om lærerfordelingen.  

Overordnet set er denne type evaluering i en kondenseret form, som er nemmere at besvare. Besvarelses-
procenten skal op – dette skal være en selvstændig opgave for 1. semester-koordinatorerne.  

Kommentarer: 

- JHI: Angående frafald: Dette skal være så stort som muligt på 1. semester for at undgå senere frafald, som 
er ressourcespild for både den studerende og instituttet. Hertil skal studiet italesætte, at det er helt okay at 
skifte studie. For så vidt angår italesættelsen af den høje arbejdsløshed/employability er dette er dilemma. 
Det hjælper ikke at lade som om, at der ikke er arbejdsløshed. Mere fokus på de mange tiltag fra studiets 
side, samt hvordan kompetenceprofiler påvirker ens vej til job. Italesættelsen af employability skal måske 
justeres lidt, så den bliver mere konstruktiv og optimistisk.  

3. semester/BA: 

Igen en meget lav svarprocent (13 ud af 50). Her skal bachelorkoordinatorerne tage ansvar for at sikre en 
højere besvarelsesprocent. Med den lave procent, virker svarene meget voldsomme (fx 1 person = 9 %). 
Dette skal studienævnet have in mente. 

Også på 3. semester har en ret høj andel (11 studerende) overvejet at droppe ud. Dette baserer sig bl.a. på 
baggrund af stress, mængden af arbejde, sygdom samt manglende socialt fællesskab. Nogle studerende 
giver også udtryk for, at gruppedannelsen ikke fungerer optimalt. Mange er nervøse for bachelorprojektet, da 
de ikke føler sig nok klædt på. Det fremgår af en kommentar, at der er klikedannelse på årgangen.  

Kommentarer: 

- IMLK: Det er en naturlig del af dét at være studerende, at man nogle gange har overvejelser om at 
droppe ud.  

- HJO: Årgangen er særlig hvad angår det sociale. Det har været svært at få folk til at deltage i sociale 
arrangementer.  

- ILC: Ift. gruppedannelse, så har forskellige modeller været afprøvet, men det har ikke fungeret.  

 

5. semester/BA: 

Også en lav besvarelsesprocent. Bachelorprojektet er igen i fokus. Et par stykker mangler flere informatio-
ner, men de fleste er overordnet set tilfredse. Stor ros til ILC, Johan Heinsen og Poul Duedahl. Også på 5. 
semester har enkelte overvejet at droppe ud. Der er desuden kommenteret på problemer med administratio-
nen, hvilket var forventet. 

Kommentarer: 
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- IMLK: Employability fylder rigtig meget hos de studerende, som nok har været grundlag for tvivl om 
studiet. 

- ILC: Kommentar om transfobi, hvilket ikke kan genkendes i resten af studienævnet. Dette har måske 
sammenhæng med klikedannelsen. 

 

1. semester/KA: 

En højere besvarelsesprocent pga. det lavere antal studerende. Enkelte er uenige i at have fået udbytte af 
undervisningen. Et par stykker har været utilfredse med studenterstudievejledningen, men uddyber ikke nær-
mere i en kommentar. Ingen har overvejet at droppe ud. 

 

Kommentarer: 

- HJO: Utilfredsheden med undervisningsudbytte knytter sig til modul B. Modulet begyndte i novem-
ber, men det vil være mere fordelagtigt, hvis det startede i september. Andre problematikker løste 
sig, da underviserne afholdt en evaluering med de studerende.  

- ILC: Semestret har været ramt af forskningsfrihed og barsel, men det skinner umiddelbart ikke me-
get gennem evalueringen. 

 

3. semester/KA: 

7 respondenter. Et par stykker var ikke glade for praktikdelen. Det er overraskende, eftersom kun én gav ud-
tryk for utilfredshed til praktikevalueringsdagen. Ellers var der en grundlæggende tilfredshed med praktikde-
len.   

- JHI: Positiv feedback fra praktiksteder – de vil alle gerne have en praktikant igen fra samme uddan-
nelse. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

BA-koordinator skal inddrages i forb. m. næste evaluering. TKN følger op. 

 
5. Aktiviteter og budget i F22 v. alle 

TKN: JHI og TKN endnu ikke haft lejlighed til at drøfte budgettet endnu. Punktet udskydes. Dog skal det frem-
hæves, at studienævnet er enige om at prioritere indsatsen med 3 mentorer til førsteårsstuderende. Gæstefo-
relæsninger prioriteres også. Indsatsen på biblioteket nedjusteres derimod med færre timer til studentermed-
hjælperne.  

Ekskursioner og gæsteforelæsninger er på plads for F22. Der er brugt færre penge end budgetteret i januar, 
men det opvejes nok i februar. K-timerne er også forsøgt indlagt korrekt på Moodle, jf. forrige studienævns-
møde.  

JHI: Afholder et møde med økonomi-afdelingen i uge 9 vedrørende samtlige budgetter på instituttet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Budgettet tages op igen på næstkommende SN-møde. 
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6. Employability v. ILC/TKN 

TKN: Intet nyt siden sidste studienævnsmøde. Dog orientering om individuelle samtaler afholdt mellem TKN, 
Marianne Rostgaard og studerende fra 4. og 6. semester. Samtalerne havde til formål at skabe mere afkla-
ring ift. studievalg (sidefag og kandidat), og udgangspunktet var i employability. Tiltaget med samtalerne blev 
taget godt imod, og skal gentages næste år. Overordnet set gik rådene til de studerende på at have en plan 
B, plan C osv. Enkelte studerende gav udtryk for ønske om en ph.d., hvortil TKN og Marianne Rostgaard gav 
dem et ”realitetstjek”. Derudover blev de studerende rådet til at overveje sidefag, selvom de ikke umiddelbart 
vil undervise. Vejledningen gik på at udvide de studerendes perspektiv, hvorfor dette tiltag på sigt er et em-
ployability-tiltag. 

TKN: Forinden samtalerne havde Marianne Rostgaard og Line Vestergaard afholdt et arrangement for de 
studerende angående kandidatuddannelsen.  

Derudover afholdes et ”snart kandidat og hvad nu?”-arrangement i april, og ellers fortsætter studiet med de 
samme arrangementer fra de seneste år.  

Kommentarer: 

- ILC: Feedback fra studerende på M12, der omtaler studievalgssamtalerne meget positivt. 

- IMLK: Tænk tid ind – studievalgssamtalerne kommer tæt på deadline for ansøgning. Derudover også 
kun hørt positivt feedback om tiltaget. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

7. Eksamensplan forår 2022 

TKN: Studienævnet skal se på eksamensplanen således, at flere øjne og erfaringer kan bidrage til at få den 
udarbejdet korrekt fra start. 
 
Eksamensplanen med bemærkninger fra TKN læst igennem på mødet. 
 
HJO: Generelt et problem, at ugeeksaminer og 48 timers eksaminer placeres midt under i projektskrivningen. 
Også tilfældet i F22: M12 ligger fra 2.-9. maj. HJO foreslår engang i juni, hvis muligt. 

- TKN: Ovenstående er forsøgt imødekommet ved at forlænge projektskrivningsperioden til 8. juni for 
4. semester. Alternativt skal M12 og M10 byttes rundt, så eksamen i M10 placeres lige efter kursets 
afslutning.  

- HJO og MSP er ikke glade for alternativet – så hellere beholde M12 i maj og lade M10 fortsat ligge i 
juni.  

- IMLK: Foreslår at oplyse studerende om de forskellige muligheder, og elementer, der skal tages 
højde for ved planlægning – kan mindste utilfredsheden blandt de studerende. 

- TKN gør opmærksom på, at den nye studieordning for bacheloruddannelsen løser problemet, efter-
som M12 heri flyttes fra 4. semester til 6. semester. Der skal således ikke tages hensyn til et over-
sigtsforløb. 

- Generelt enighed om at lade M12 forblive som planlagt.  

HJO: Aarhus Universitet har en model, hvor studenterundervisere supplerer undervisningen. Har et lignende 
tiltag været til overvejelse hvad angår oversigtsforløbsmodulerne? 

- TKN: Modellen med studenterundervisere har været til overvejelse, men umiddelbart kunne man 
ikke se den store nytte heri.  

- HJO: Anfægter ovenstående, idet en studenterundervisere er nærmere de studerende og kan fun-
gere som en slags tovholder, når underviserne fx går lidt af sporet til forelæsninger. Det kan skabe 
en bedre forståelse af det faglige. 
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TKN: Tidligere har man overvejet kun én person, der tog sig af et langt oversigtsforløb fra start til slut. Idéen 
blev droppet, da det ville gå udover den faglige kvalitet. Dog skal en tidligere beslutning i studienævnet om 
øget fokus på eksamensspørgsmålene fremhæves. Dertil skal underviserne ikke undervise i noget bestemt, 
men blot holde sig inden for studieordningens rammer. TKNs egen model er at orientere sin undervisning 
mod eksamensspørgsmål samt supplere med bud på mulige besvarelser senere i kursets forløb. Det er imid-
lertid ikke alle undervisere, der kører sådan en model. Eksamensspørgsmål for M5 og M10 kommer ud inden 
d. 1. marts og skal være en hjælp til de studerende undervejs i kurset, så de lægger fokus rette sted. 

- IMLK: Stemmer i, at det er vigtigt at få spørgsmålene ud i god tid. Generelt er der blandt de stude-
rende meget ”røg” omkring oversigtsforløbene, men efter egen mening giver kurserne rigtig meget 
ift. gode studievaner. Påpeger en tendens til, at nogle studerende først forbereder sig lige op til ek-
samen, hvilket er problematisk.  

- TKN: Der gøres meget ud af at oplyse, at de studerende ikke må medbringe en computer til selve 
eksaminationen. Derudover opfordres de studerende til at bruge forberedelsestiden til at udarbejde 
et A4-ark med håndskrevne noter som hjælp til selve eksamen. Derudover skal der sikres en ordent-
lig spørgetime inden eksamen, hvor disse tips også skal gives videre. 

 
TKN endnu ikke fremlagt sine bemærkninger for SBB, så forbehold for eksamensplanen. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Eksamensplanen færdiggøres og offentliggøres primo marts. Ansvarlig: SB og TKN 

8. Lærerfordeling v/TKN 

TKN har afholdt et ressourcefordelingsmøde med Johan Heinsen, hvortil et regneark over timer blev udarbej-
det. Lærerfordelingen for E22 blev præsenteret for studienævnet.  

Planen endnu ikke præsenteret for lærergruppen. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Lærerfordeling forhandles færdig og planen (m. tilknyttede undervisere) offentliggøres primo marts 2022. An-
svarlig: TKN 

9. HIF 

HJO: Det går godt i HIF. Der afholdes fredagsbar d. 25/2 med fastelavnstema og præmier. En påskefrokost er 
også netop annonceret, som vil blive afholdt på Søborg Bryghus med 3-retters menu og fri bar.  

HIF vil gerne have en foredragsholder udefra og har kontaktet undervisere mhp. anbefalinger. Der var først 
planer om et foredrag med Gry Jexen, men eftersom hun afholder et gratis foredrag på biblioteket i midt marts, 
er HIF ved at finde en anden. HJO har sendt følere ud og snakket med både bestyrelsen og lærertjansen om 
potentielle foredragsholdere, men ingen inputs derfra.  

HIF har derudover haft et møde m. POLIS om Det Sociale Rum på Fibigerstræde 3. Planen er, at der skal 
bruges nogle penge for at forbedre lokalet. Man har været i dialog med en samarbejdspartner om bl.a. nye 
møbler og et fadølsanlæg. Både HIF og POLIS vil gøre lokalet til et fælles sted, hvor studerende også kan 
sætte sig i løbet af dagen for at læse eller lave opgaver. Derudover har HIF også gang i nogle mindre ting 
rundt omkring.  

 

IMLK: Der vil blive afholdt en fredagsbar hver 3. uge.  
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HJO: Man vil gerne støtte de studerendes aktive sociale deltagelse med en intern fest for HIF samt interne 
bestyrelsesarrangementer. Formålet er at gøre det mere tillokkende at være en del af HIF.  

 

IMLK: HIF arbejder også på at fremhæve de kompetencer, som studerende får ved at sidde i HIF med henblik 
på at gøre mere for employability. 

 

HJO: I dialog med de to studerende, som står bag podcasten ”Kvinde kend din plads i historien”, hvor HJO 
forsøger at få dem til at besøge studiet. Derudover er HIF gået sammen med POLIS om at afholde fælles 
arrangementer, eftersom POLIS har gode forbindelser. Heri kan POLIS bl.a. stable et foredrag med Eva Kjer 
Hansen på benene, som HIF og historiestudiet også kan få del i.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

8. Evt. 

Intet at tilføje.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

  

For referatet: studievejleder Maja Sjørslev Petersen 

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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