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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Dagsorden godkendt.  
 
HJO valgt som ordstyrer 
 

2. Godkendelse af referat 

Er godkendt pr. mail 
 

3. Diverse meddelelser 
 
Nye koordinatorer 
Der er ansat tre tutorkoordinatorer for E22: HJO, FBA og Eva Rosalie Nielsen. De står 
for ansættelsen af tutorer, hvor der er ansøgningsfrist d. 1. maj. Koordinatorteamet har 
fået de sædvanlige indkaldelser til kurser, men ikke fra Studentersamfundet – denne 
manglede også sidste år. Eftersom HJO alligevel skal tale med dem angående tutortrø-
jer, vil hun tage den manglende indkaldelse op med dem. 
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USU-møder 
TKN: USU-møde afholdt, hvor TKN og HJO deltog. Her blev der talt om den generelle 
beskærelse af studiepladser med 10% (officielt regionaliseringsprincip). AAU rammes 
især, men historieuddannelsen er ikke hårdere ramt end de øvrige uddannelser. Til 
USU-mødet informerede JHI om videreuddannelsesområdet, hvor der ønskes en gen-
oplivning af Master-uddannelsen i Informationsforvaltning (MIR). 
 
JHI: AAU havde engang en MIR-uddannelse, som lå under SN for Historie. Denne ud-
dannelse lukkede for 5 år siden. Der skal nu tages stilling til, hvorvidt uddannelsen skal 
genoplives. Informationsforvaltning er meget aktuelt, især som følge af GDPR, og der 
er et behov for videreuddannelse i dette felt. Også de eksisterende uddannelser på 
AAU har brug for mere viden om informationsforvaltning – ikke blot historieuddannel-
sen, men også uddannelserne i hhv. digitalisering og forvaltning. Af den grund er der 
nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på genoplivningen af MIR. Herunder skal der 
ses på udviklingen af moduler, som er af interesse for eksisterende uddannelser, samt 
udviklingen af kortere moduler, som kan tilbydes offentligheden som efteruddannelse. 
Arbejdsgruppen vil tage kontakt til Institut for Kommunikation og Psykologi, der har for-
bindelser, hvorfra arbejdsgruppen kan indhente faglig viden om feltet.  
 
TKN: En genoplivning af MIR har været oppe at vende tidligere, men blev afvist pga. 
manglende interesse dengang. Et andet punkt fra USU-mødet: Studerende har klaget 
over, at arrangementer med alkohol på campus ikke har været tilladt. Forbuddet har 
været gældende pga. corona. Der er opbakning til at genoplive sådanne arrangemen-
ter.  
 
HJO: Sagen med alkohol på campus er afsluttet. Studenterorganisationerne har haft 
mødet med rektoratet, hvor en ny ordning er aftalt. Denne ordning indebærer faste 
dage og tidspunkter for indtagelse af alkohol på campus samt bestemmelser over typen 
af alkohol, der indtages. Ved særlige lejligheder kan bestemmelserne dispenseres (fx til 
sommerfest). Der må ikke afholdes torsdagsbar længere, men det er ikke et problem for 
HIF. 
 
Uddannelseszoom 
TKN: Svært at sige noget herom, da de endelige resultater mangler. 
 
SBB: Tallene er kommet ind via indberetningen til RES, og de er valide. Tallene for vej-
ledning er for lave, selvom der ikke er pillet ved dem siden sidste opgørelse. 
 
TKN: Der er målt på vejledningstallene på Kulturarvsformidling på KA. I den tidligere 
opgørelse var der ikke nok K-timer på BA. Med nye beregninger har tallene rykket sig, 
så det nu rammer vejledningen på KA i stedet – selvom studiet ikke har ændret noget 
som helst. TKN vil gerne se selve beregningerne for resultaterne. 
 
SBB: Har været i kontakt med Bettina – på KA skal tallet helst være over 5, hvor tallet 
på Kulturarvsformidling er 4,.3 Tallet er derfor ikke faretruende lavt. 
 
TKN: Der er løbende tvivl om beregningsmetoderne, der jo også fører til forskellige re-
sultater, selvom studiet ikke har ændret på hverken K-timer eller vejledningsnormer. 
Derfor vil jeg gerne kunne forstå, hvordan beregningerne udføres. Jeg foreslår derfor, at 
SBB og Jannie Hoffmann Christensen og jeg i fællesskab kigger på regnestykkerne/tal-
lene. 
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Dispensationer 
TKN: Der har været enkelte 4. gangs-dispensationer. SN har fulgt den praksis, som har 
været udviklet i løbet af de seneste år. Denne praksis består i, at dispensation til 4. for-
søg kun gives i tilfælde, hvor der ikke foreligger mangel af faglighed. I stedet skal beho-
vet for 4. forsøg. Skyldes helt særlige omstændigheder skyldes. Hvad angår dispensa-
tion til et 5. forsøg, har TKN kun oplevet to tilfælde i hele sin tid. Her har der været tale 
om helt ekstraordinære tilfælde, hvor særlige omstændigheder har påvirket specifikt det 
4. forsøg. Der diskuteres pt. om dispensation til en specifik studerende, som er kommet 
langt bagud – her vil diskussionen nu gå på den studerendes faglighed. Der har også 
været enkelte dispensationer vedrørende speciale. En studerende med sidefag på Ma-
tematik mangler et kursus/5 ECTS, men må først tage kurset igen til januar og kommer 
af den grund bagud. Historiestudiet vil gerne dispensere for, at den studerende kan 
skrive speciale før kursets afslutning, da det er fremmende for færdiggørelsen, men det 
vil Matematikstudiet ikke.  
 
 
Trafiklys (forsinkede studerende) 
SBB: Opdeling af forsinkede studerende i farver. De røde er langt bagefter, de gule 
mangler 10 ECTS eller under, og så er der de blå/spøgelserne. De sidstnævnte har fået 
tilsendt en udmeldelse, men kun én studerende er vendt tilbage. De studerende, som 
ikke svarer på henvendelser, arkiveres i Workzone. Der er ikke så mange forsinkede 
studerende som normalt, hvilket er en positiv udvikling.  
 
Budget for studiet 
TKN: Det udmeldte budget fra instituttet er reduceret med 26 % - her bruges tallene fra 
2019 som baseline. Det er uheldigt for historiestudiet, som ikke brugte særligt mange 
penge i 2019. Dette udfordrer de planlagte aktiviteter. Indtil videre håndteres disse på 
den måde, at der spares, hvor der kan, og så vil studiet modtage afrapportering fra in-
stituttets økonomi-medarbejdere om, hvordan vi forbruger. Indtil videre ligger historie-
studiet under det forventede, men de store udgifter kommer først til sommer pga. om-
kostninger ift. censur. I den forbindelse er det positivt, at der er planlagt online censur 
på specialer, således rejseudgifter kan spares. Omkostningerne til ekskursionen til Rom 
er stadig undervejs, men de forventes at ligge lige lidt under de ellers planlagte 30.000 
kr. Studenteransatte (mentorer, faglige støttelærer mv.) skal huske at indsende time-
sedler, så der tages højde for lønudbetalinger i tallene. 
 
FBA: Der har ikke været nogle henvendelser til mentorerne, hvorfor de ikke har ind-
sendt deres timesedler. 
 
TKN: Omkostningerne til mentorkorpset bliver af den grund nok mindre end forudset. 
Mogens Rüdiger har længe haft planlagt en ekskursion til Den Gamle By i Aarhus, som 
nu er afholdt. I den forbindelse ansøgte han SN om dækning af udgifter på knap 10.000 
kr. SN måtte sende en forespørgsel til HIF om at støtte en del af del, hvilket HIF gik 
med til.  
 
SBB: Vigtigt at få i referat, at omkostninger til hyttetur og bus i E22 ikke støttes økono-
misk af SN længere.  
 
JHI: JHI bl.a. står bag beslutningen om, at studiesociale midler skal allokeres til de to 
studenterorganisationer. Hvis sådanne tiltag skal prioriteres ift. SNs budget, må der i så 
fald henvises til studenterorganisationerne. 



 

4 
 

 
TKN: Diskussionen står så om, hvilke aktiviteter, der kan karakteriseres som hhv. fag-
lige og studentersociale. Jeg finder det kritisabelt – af flere årsager – at SN er nødsaget 
til at gå tiggergang hos de studenterpolitiske organisationer. 
 
Nye hjemmesider 
TKN: AAU har fået et nyt hjemmesideformat, men TKN har ikke haft meget tid til at 
kigge på det. TKN har indsendt opjusteringer til teamet bag hjemmesiden, da der fx var 
forældede specialeeksempler og uoverensstemmelser ift. den gældende studieordning. 
Der planlægges nu at finde nye folk til testimonials, der skal sættes på siden. Til det 
næste SN-møde aftales det, at hele SN får kigget på den nye hjemmeside.   
 
HJO: Studentermedhjælper Eva Rosalie Nielsen står for at optage nye videoer af stude-
rende, som skal ind på hjemmesiden. De studerende er udvalgt fra forskellige årgange.  
 
Ekstra punkt om referaterne (tilføjet af JHI) 
 
JHI: Studielederne skal i gang med en slags generalprøve om et lille års tid, hvor JHI 
skal forsøge at agere som et akkreditions-panel og prøve-akkreditere musikuddannel-
sen. I den forbindelse skal JHI gennemlæse alle referater fra alle møder (SN-, aftager-
panel- og lignede møder), hvor det skal vurderes, hvorvidt der er overensstemmelse 
mellem disse referater. Herefter skal JHI diskutere det med Institut for Kultur og Læring. 
Alle uddannelser skal igennem dette, hvorfor studielederne og uddannelsernes repræ-
sentanter indkaldes til en række møder herom. SN skal særligt fra nu af være årvågne 
ift. referaterne. 
 
TKN: Det kvalitative i referaterne har tidligere været oppe at vende. SBB har haft svært 
ved at skrive referaterne korrekt, så alle diskussioner kommer med i referatet. Det er 
faktisk en stor opgave. I dette SNs sammenhæng agerer MSP som en slags junior-refe-
rent, og alle referater gennemlæses af TKN inden offentliggørelse. MSP har lært på jura 
at skrive alt ned til referater. Det er positivt med en generel oprustning, da alle skal lære 
at skrive fyldestgørende referater under det nye regi.  
 
JHI: Vigtigt at FA skal med, da det ikke kun er den politiske ledelses ansvar, men lige 
så meget den administrative ledelse også. 
 
SB: Team Ledelsesstøtte har fat i noget godt, eftersom de inddrager hvilke opgaver, 
som skal tages op i SN, og hvilke spørgsmål, der kunne være hertil.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Alle medlemmer i SN kigger på den nye hjemmeside inden næste SN-møde. 
TKN, SB og Jannie Hoffmann Christensen regner på næste rundes zoom-tal med henblik på at sikre 
en korrekt udmåling af hhv. K-timer og vejledning.  

4. Den kvalitative evaluering F22 
CHL: Overordnet set har det været vanskeligt at få den sidste evaluering i mål. CHL oplever, at un-
derviserne ikke evaluerer på den måde, som evalueringsformen instruerer. Det er problematisk, at 
evalueringen ikke er ensartet.  
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Evaluering på 2. semester: De studerende mangler generelt viden om kompetenceportfolio – her-
under hvordan den udarbejdes samt dens formål. Marianne Rostgaard havde ellers lavet en tre ti-
mer-lang gennemgang, men de studerende havde stadig svært ved det efterfølgende. Derudover 
er det igen et udpræget problem, at de studerende kunne vælge mellem to forskellige moduler.  
 
Evaluering på 4. semester: Evalueringen bestod udelukkende af studerende på kursus 11B, så 
evalueringen afspejler ikke hele holdet, men blev holdt meget kursusspecifikt. De studerende kom 
med mange forslag, især ang. modul 10/oversigtsforløb. De foreslog bl.a., at eksamen skal laves 
om til en skriftlig 24-timers eksamen. CHL mener, at det er i strid med det pædagogiske sigte med 
oversigtsforløbene. Derudover ønskede de studerende mere hybridundervisning, mere ferie/hellig-
dage, samt efterspurgte tilgængelige slides inden undervisning.  
 
FBA: Kommentar til delen med oversigtsforløb. FBA håbede, at mentorer kunne afhjælpe ved at 
tage en dag med de studerende, hvor alle spørgsmålene blev gennemgået, og bud på besvarelser 
blev diskuteret. 
 
Evaluering på 8. semester: 
Modul E og Modul D ligner hinanden for meget. Derudover var der for mange unødvendige overlap 
mellem modulerne (C, C1, osv.).  
 
TKN: Disse kommentarer tages med til lærermødet d. 27. april.  
 
Evaluering på den selvvalgte specialisering: 
CHL har som noget nyt ladet HJO, FBA samt Peter Busck stå for en del af undervisningen (under 
supervision), hvilket har været et enormt positiv tiltag, der har gavnet både de selvvalgte og de stu-
derende, som blev undervist. Det skal diskuteres på et lærermøde, hvordan de selvvalgte kan bru-
ges fremadrettet til at forestå undervisningen.  
 
Derudover har Poul Duedahl lavet sin egen evaluering, hvor feedback har været positiv.  
 
Helt overordnet er det ikke meget overraskende i evalueringen – det er de samme ting.  
 
TKN: Kritikken om overlap af moduler rejst af 8. semester er noget, som skal adresseres i udarbej-
delse af den nye studieordning for KA. 
 
JHI: Som regi-bemærkning må det i referat medtages, at SN arbejder seriøst med evalueringerne, 
og at CHLs klage over de andre underviseres egne evalueringsmetoder at foretage skal tages al-
vorlig. Der skal gøres et stort nummer ud af dette til lærermødet.  
 
TKN: Generelt har SN svært ved at få tingene til at fylde mere i referaterne. For at vende tilbage til 
det substantielle, skal SN overveje, om evalueringsmodellen egentlig er den rette. Måske er det 
bedre at evaluere med faste semesterbaserede grupper. Den nuværende model bygger på en 
mere løs og tilfældig gruppering, som egentlig virkede fin ift. at få folk i tale. Men det har vist sig for 
vanskeligt at fortsætte denne model, så en fast ”forretningsudvalg” er at foretrække; så ved de stu-
derende også fra semesterstart, hvornår evalueringsmøderne afholdes. Dertil skal vi måske ændre 
på valget af underviser. Lige nu vælges underviseren fordi denne står for et ”betydeligt modul” på 
semesteret, men det vil måske være at foretrække, hvis underviseren havde evaluering på en be-
stemt årgang som en fast opgave hvert semester. 
 
SBB: I relation til dét med referatskrivningen, vil det være fordelagtigt, at vi på SN-møder taler på 
en bestemt måde, så vi faktisk får opsummeret hvert punkt samt opfølgning. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Underviserne tager kritikpunkterne fra evaluering samt den manglende ensartethed i evalueringsfor-
men med til lærermøde i maj måned. Endvidere opfordrer SN til at lærergruppen drøfter, hvordan 
de studerende på selvvalgt linje kan bidrage i undervisningen.  
Tilbagemelding herfra behandles på efterfølgende SN-møde, og en ny model/revision af modellen 
for kvalitativ evaluering iværksættes. 
Deadline: 1.9.2022. 

5. Opfølgning handlingsplan for SN 2021-2026  

TKN: Den kvalitative evaluering i det ovenstående punkt er faktisk en del af handlingsplan for 2022, 
hvorfor vi er godt med på dette punkt.  
Kvalitetsområde 5, mål 10: Målet går ud på at øge underviserne digitale kompetencer. Dertil skal 
der afholdes flere kurser i F22 og E22. Der har allerede været afholdt peer2peer digitaliseringskurser 
i F22, og flere er under udvikling. Der er umiddelbart en problematik i handlingsplanen, da den ikke 
tager højde for, hvem der ’betaler’ disse kurser og med hvilken ’valuta’. Indtil videre har Johan Hein-
sen stået for kurser uden at få timer for sin ulejlighed. Modtagerne af kurserne får heller ingenting. 
Det er et problem, eftersom alle i forvejen er i overarbejde. TKN har ingen løsning på problemet, 
men det skal adresseres – måske til USU-møde. 

CHL: Enig med TKN i, at problemet skal adresseres. Det hænger sammen med en anden proble-
matik, nemlig diskussion om behovet for efteruddannelse af videnskabeligt ansatte. Der hersker en 
idé om, at det ikke er nødvendigt med efteruddannelse, men CHL mener, at de videnskabeligt an-
satte skal have mulighed for at udvikle sig. Det er rigtig fint med jævnlige kurser, men problematisk, 
at det skal foregå i fritiden, hvor meget andet også skal nås. Af den grund er det vigtigt at tage fat i 
diskussionen om, hvordan kurserne skal tages ind som arbejde – ikke blot på historieuddannelsen, 
men på alle uddannelser. 

JHI: Det er en generel forpligtelse, at videnskabelige medarbejdere følger med og vedligeholder 
deres faglighed af pædagogisk-didaktiske grunde. Det er problematisk, at Johan Heinsen bruger så 
mange ressourcer på peer2peer-opdatering. JHI og Lene Tølbøll vil forsøge at rejse det op på fa-
kultetsplan sammen med spørgsmålet om K-timer. Det er en absurd situation, at en underviser in-
vesterer i ”mixed/blended learning” uden hverken honorar eller at få det som K-tid – sidstnævnte 
hvilket der jo måles på. Kvalitetsmæssigt ender uddannelsen således bedre ud med kurser, som en 
underviser har liret ud år efter år, end med efteruddannende kurser. Det skal ændres. Problematik-
ken skal tages op til næste USU-møde, og så skal der generelt lægges pres på at finde en løsning. 

Kvalitetsområde 2, mål 11: Målet handler om at øge nytten af praktikophold for både et-faglige og 
to-faglige kandidatstuderende gennem en erfaringsopsamlingsmodel. Sådan en model blev faktisk 
sat i værk gennem et erfaringsopsamlingsmøde, som gik godt. Mødet har dog endnu ikke været 
diskuteret på et lærermøde, som handlingsplanen egentlig foreskriver. TKN vil tage det med til læ-
rermøde d. 27. april.  

 

Kvalitetsområde 5, mål 13: Målet handler om udvidelse af det faglige miljø omkring KA-specialise-
ringerne Kulturarvsformidling og Informationsforhandling. KA har været sårbar fordi så få undervi-
sere har undervist på den. I kommentarerne til målet ses det, at SN udpeger VIPer til at forestå en 
model for udviklingsarbejdet – hertil er der nedsat grupper, som diskuterer punktet. Vil ske i F22.  
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Kvalitetsområde 1, mål 15 B: SN skal igangsætte en rekrutteringsindsats blandt BA-studerende fra 
andre universiteter. Denne indsats er nu skrinlagt pga. dimensionering; pladserne fyldes i forvejen 
helt op med retskravsstuderende. TKN får stadig henvendelser fra Optagelsen og skal give faglige 
vurderinger om tompladsansøgere. Netop disse er en diskussion værd – kan vi som et dimensioneret 
studie egentlig tillade os at udbyde tompladser? Tompladserne tæller ikke som en del af de 25 stu-
diepladser på KA, men stadig mærkeligt, at de alligevel kan få en plads over studerende fra andre 
universiteter. Denne problemstilling skal diskuteres, ikke bare på SN, men på højere niveau. Det 
skal gøres klarere for omverden, at der faktisk er begrænsninger. TKN har ikke ændret på praksis, 
som alene går på at vurdere, hvorvidt ansøgeren har de rette forudsætninger for optagelse. Det vil 
ikke være et problem, hvis Historie ikke var en dimensioneret uddannelse.  

CHL: Enig i problematikken. Hvor mange tompladsstuderende er der tale om? 

TKN: Der er tale om 3-4 tompladsstuderende pr. semester. 

SBB: Lidt begrænsninger: De må tage 30 ECTS det første år og derefter 15 ECTS. 

TKN: Det er tydeligt, at trafikken handler om fortsat ansættelse i gymnasieskolen for to-faglige læ-
rere. Det gør det sværere for nyuddannede at hamle op med tre-faglige eller mere erfarne gymna-
sielærere. 

SBB: Vil gerne have input fra de studerende i SN – kan de tompladsstuderende ikke give noget igen 
til det studerende? 

HJO: Har aldrig set en tompladsstuderende (de andre stemmer i).  

TKN: Det er korrekt, at de tompladsstuderende slet ikke fylder (hverken til undervisning eller i vej-
ledningen), men har deres fuldtidsarbejde ved siden af og dukker blot op til eksaminerne. 

JHI: Instituttet bruger mange ressourcer på de tompladsstuderende, især i vejledningen. Der er ge-
nerelt en del bøvl med dem, især hvis de ikke bidrager positivt med at skabe netværk, inspiration 
mv. for de studerende. Tompladsordningen er derfor en vigtig diskussion at tage op i de højere lag. 
Oprindeligt opstod ordningen fordi der faktisk var tomme pladser, men vi står nu i en situation, hvor 
gymnasieuddannelserne på instituttet ikke længere har tomme pladser pga. dimensionering/ledig-
hedshensyn – alligevel kommer de ind.  

IMLK: Tager tompladsstuderende egentlig vores jobs? Hvis de står over for en fyring, ansættes der 
jo ikke nye i deres plads. 

HJO: En svær diskussion. Det er synd at sige nej til ønske om efteruddannelse, især når de faktisk 
betaler.  

FBA: Enig med TKN. Vi prøver at rette uddannelsen hen til, at vi skal have flere jobs, men samtidig 
efteruddanner vi folk, som sidder længere på de jobs, som nyuddannede skal have.  

CHL: Problemstillingen er endnu et eksempel på, at vi har relativt få muligheder (især som historie-
fag) for at agere inden for de fastsatte politiske rammer. Vi er nødt til at sige fra ift. tompladsordning, 
fordi tingene ser ud som de gør pga. dimensionering (som jo er en politisk beslutning). 

TKN: Diskussionen skal løftes op.  

Kvalitetsområde 6, mål 18: Målet handler om udviklingen af samarbejdet ml. employability-udvalget 
og AAU Match og AAU Karriere mhp. at få flere kandidater i beskæftigelse. Samarbejdet er allerede 
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i gang, men man har endnu ikke analyseret præcist, hvordan samarbejdet skal være. Dette skal 
drøftes i employability-udvalget: hvordan arbejder vi sammen med de organer, der findes på AAU? 
Derefter skal drøftelser tages op i SN, så det kan komme med i referat. Det vil ske i starten af E22, 
hvor mindst én employability-aktivitet mere vil være afviklet. 

Kvalitetsområde 2, mål 19: Vedrører også kandidater i beskæftigelse, hvor målet er at arbejde foku-
seret med de studerende kompetenceafklaring og -bevidsthed. Igangsættelse E22, jf. handlingspla-
nen, men allerede igangsat. Skal ind i den nye studieordning for KA.  

Kvalitetsområde 6, mål 20: Målet handler om styrket kontakt til dimittenderne. Det skulle være startet 
E21, men er først begyndt nu. Et alumnenetværk effektueres, hvilket allerede i gang på institutni-
veau. Umiddelbart skal alumnerne puljes ind i et institut-alumnenetværk. TKN har delt en opfordring 
til, at alumnerne melder sig ind i alumnenetværk for DPS på egne sociale profiler og på his-samf-
link-siden på Linkedin. Hvis alumnerne ikke efterkommer opfordringen, må SN presse på anden vis, 
for det er vigtigt med et ordentlig alumnenetværk, der kan bruges i employability-sammenhæng på 
studierne. 

HJO: Ift. netværk – HIF har modtaget en mail fra instituttet for Sociologi og Socialt Arbejde med en 
efterspørgsel om et større netværk til HIF, POLIS og SOFIA. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Omkostningerne ved peer2peer efteruddannelse tages med til USU-møde. 
Erfaringsopsamlingsmøde vedr. praktikophold drøftes til lærermøde 27. april, hvorfra der rapporte-
res tilbage til SN. 
Analyse af samarbejde ml. employability-udvalg og AAU-organer foretages i employability-udvalget 
i E22. 
Væksten i tilmeldte til alumne-netværket tages op til diskussion i SN igen i E22. 
Spørgsmålet om fortsat tilbud om tompladser tages op i USU. 

6. Employability 
 
TKN: D. 28. april afholdes arrangementet ”Snart færdig – og hva’ så?” for specialeskrivende, hvor 
medarbejdere fra MA, jobcenteret og et AAU-organ vil fortælle lidt om, hvordan man møder ar-
bejdsmarkedet bedst muligt som nyuddannet. De studerende skal have deres eget CV med, som 
vil blive vurderet.  

IMLK: De historiestuderende skal bruge AAU Karrieremesse mere. Messen bliver nedprioriteret, da 
museer og lignende ikke er til stede. Det er en skam. De studerende skal tage derud og snakke om 
deres kompetencer med arbejdspladser, som ellers ikke aner, hvad en historiker kan bidrage med. 
Karrieremessen ligger i slutningen af marts/start april. 

TKN: Rigtig fint at forberede sig til karrieremessen i F23.  

IMLK: Har snakket med ILC om et arrangement forinden for historiestuderende, hvor de kan få tips 
til, hvordan de skal nærme sig arbejdspladserne på messen.  

TKN: Det kunne også være en idé at gå i fællesskab med nogle ”voksne” fra employability-udval-
get, så man rent faktisk kommer afsted og har hinanden at læne sig op ad. 
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HJO: Deltog i et paneldebatudvalg med repræsentanter fra HUM og SAMF, og de oplever samme 
problematikker. 

JHI: Vigtigt at netværke med andre end museer og arkiver. Historiestudiet har netop afsat en kan-
didat med sidefag i Samfundsfag til Danske Bank, så det er godt at tænke alternative arbejdsplad-
ser. 

TKN: Studiet har også afsat en kandidat til et elektrikerfirma. Hun har fået til opgave at varetage 
kommunikative opgaver med omverden, da firmaet er relativt stort, så virksomheden kan øge sal-
get af varmepumper. Her kommer hendes kompetencer inden for kulturarvsformidling og kommuni-
kation i spil, og hun er selv meget bevidst om brugen af sine kompetencer. Derudover har TKN no-
teret, at inden for de seneste år har mindst to kandidater fået ansættelse i bankverden med be-
kæmpelse af hvidvask pga. deres gode ”detektiv”-egenskaber. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Employability-udvalg diskuterer tiltag for at fremme deltagelse i karrieremessen. Tilbagemelding her-
fra til SN efter næste møde i employability-udvalget.  

7. Meddelelser fra studievejlederen 

MSP: Lige nu ses der frem til et online åbent hus d. 2. juni kl. 15-19 på Zoom, hvor Historie er sat 
til kl. 16:30-17:30. Her afholder MSP et oplæg på ca. 20 minutter om uddannelsen og besvarer 
spørgsmål i resten af tiden. Det er 2. gang, at dette arrangement afholdes, og det foregår online for 
at være lettere tilgængelig for potentielle studerende i andre landsdele. Det skal fange de sidste 
potentielle studerende, som endnu ikke har besluttet sig for uddannelse inden kvote 1-fristen.  
 
Vejledningsmæssigt har MSP primært beskæftiget sig med spørgsmål om orlov.  
 
SBB: Bekræfter, at der er en stigning i antallet af orlovsstuderende. 
TKN: Er det pga. en tendens, som SN skal arbejde med? 
MSP: Ønsket om orlov kommer primært pga. diagnoser og et hermed forbundet ønske om en 
pause for at komme på fode igen. 
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

8. HIF 

HJO: HIF har netop afholdt påskefrokost, hvilket var et vellykket arrangement. Der var 54 studerende 
med til spisningen på Søgaards Bryghus, og endnu flere kom senere til efterfesten i gaden. Der var 
bred repræsentation fra 2. til 10. semester (dog kun én studerende fra 10. semester).  
FBA: Bestyrelsen for HIF fortjener et kæmpe klap på skulderen for at få sat gang i studielivet igen. 

HJO: Den sidste fredagsbar for semestret afholdes d. 29. april. HIF er også i gang med at arrangere 
sommerfest, som afholdes d. 1. juli. Af faglige initiativer arbejdes der på at få podcasten Vanvittige 
Verdenshistorier til at komme på besøg i oktober – datoen herfor afhænger af hytteturens datoer. 
Derudover er HIF stadig i gang med at stable et arrangement med Lars Løkke Rasmussen på be-
nene i fællesskab med POLIS, men det går lidt sløvt. Ellers planlægges der fremad. HIF afholder 
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HIF-hygge for bestyrelsen næste måned med selvbetalt brunch og en tur i Maximum. Lige pt. har 
HIFs primære fokus været det sociale post-corona, som har haltet (især på tværs af årgangene). 

TKN: Hvad med julefrokost? 

HJO: Til evalueringen efter påskefrokost var der enighed om, at arrangementet på Søgaards Bryg-
hus fungerede så godt, at det kan gentages til julefrokosten. Dog vil egenbetalingen blive en smule 
højere – måske ca. 250 kr. pr. mand.  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

9. Evt. 

HJO: Forslag om kageordning i SN, hvilket vedtages. HJO vil gerne stå for kage til næste SN-
møde. 
  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

HJO bager en kage til næste SN-møde. 

   

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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