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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 

 
Godkendelse af dagsorden  
Punkt 6 er d.d. blevet ændret, hvor fokus nu kun er på studiestart. De kvalitative semesterevalueringer fore-
slås flyttet til december.  
 
SN: Dagsorden godkendt. 
 
HJO valgt til ordstyrer. 
 
 

2. Godkendelse af referat 

 
Referat fra 26. oktober 2022 godkendt på mødet. 
 
 

3. Meddelelser  

 
Velkomst af Ane Bislev som ny studieleder per 1. december og Bjørn Brandborg (vikar for MSP) 
 
SN medlemmer præsenterer sig for hhv. Bjørn Brandborg (BB), Histories vikarierende studenterstudievejleder 
og ny studieleder Ane Bislev, som kommer fra Studienævnet for Internationale Forhold. AB overtager position 
som studieleder pr. 1. december.  
 
Opdatering på ny KA-STO  

http://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser
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Den nye KA STO har deadline 21. november og indsendes efter sidste korrekturgang i dag (d.d.). Med opret-
telsen af den nye KA STO, søger vi samtidigt Uddannelsesjura om at nedlægge de 2 specialiseringer Kultur-
formidling og Informationsforvaltning. Grundet demografiske udviklinger med fald i optaget til følge, kan antal-
let af studerende ikke bære så højt et antal specialiseringer på Historiestudiet. Det betyder helt konkret, at der 
ikke længere optages studerende på de 2 specialiseringer og at de studerende på førnævnte har til sommer 
2026 til at afslutte deres kandidat. De faglige elementer fra specialiseringerne er forsøgt bevaret i den nye 
KA-STO. Med fokus på at styrke de studerendes employability arbejder studiet på at øge de studerendes mu-
lighed for projektorienterede forløb og at styrke de studerendes kompetencer inden for digital historie. Princip-
perne bag den nye KA STO er ønsket om at sikre, at Kandidatuddannelsen på Historie forbliver bæredygtig i 
forhold til dimensionering (på 25) og vigende optag. Med hensyn til det økonomiske aspekt vurderer SN, at 
det går lige op. Sammenlægningen af specialiseringerne giver en besparelse, mens den øgede kursusdel på 
selvvalgt specialisering omvendt øger undervisningsbelastningen. 
 
Den nye KA STO har været vendt med censorformandsskabet, institutledelsen, prodekan m.fl., den er udvik-
let i nært samarbejde med lærergruppen og godkendt i SN for Historie på SN-møde 26. oktober 2022.  
 
Møde med censorformandsskab 9/11-2022 
 
På mødet gennemgik TKN den nye KA STO, hvor SN og censorformandskabet også diskuterede hensigts-
mæssigt format for censorformandskabets tilsendte erfaringsudvekslingsrapport samt hybrideksamen som 
økonomisk løsning både tids- og pengemæssigt for Historiestudiet. På mødet introducerede det nyligt konsti-
tuerede censorformandskab, det nyligt etablerede sekretariat og SN for Historie sig for hinanden. På mødet 
blev omdrejningspunktet en diskussion om formatet for den tilsendte rapport fra censorformandsskabet. Rap-
porten er et nyt initiativ med henblik på at styrke erfaringsudveksling og -opbygning mellem censorer og som 
en service for studienævnene. I rapporten ser censorformandskabet på problematikker for alle universiteter, 
som udbyder Historieuddannelsen (AU, KU, RUC og SDU), men rapporterer fortrinsvis overfor de enkelte uni-
versiteter for sig. På mødet gennemgik vi problematikken i, at rapporten, når SN modtager den, bliver til et 
officielt dokument, som skal behandles og tages stilling til som led i studiets formelle kvalitetssikringsprocedu-
rer. Set i det lys synes rapportens format ikke hensigtsmæssig, da den umiddelbart kan læses som om, at 
censorformandskabet sætter kritiske spørgsmålstegn ved Historie på AAU, hvilket efter afklaring på mødet 
ikke er tilfældet. I dialogen forklarede TKN, hvordan SN er pålagt, at alle rapporter fra censorformandsskabet 
behandles i SN og inddrages i kvalitetssikringsarbejdet, hvorfor en rapport til SN for Historie skal være kon-
kret møntet på Historie på Aalborg Universitet. SN støtter op om erfaringsudveksling og foreslog man fra cen-
sorformandsskabet side valgte to rapporter: en målrettet SN med konkrete opmærksomhedspunkter specifikt 
målrettet Historiestudiet på AAU og en rapport målrettet censorer, som maler med den brede pensel i forhold 
til erfaringer fra alle uddannelsesorganisationer. Vi fortsætter den konstruktive dialog med censorformandska-
bet og fortsætter det gode og gensidige samarbejde.  
 
Møde med Stadsarkivet 10/11-2022 
 
TKN refererede fra mødet på AAU med Stadsarkivet i Aalborg d. 10/11-2022. Mødet er en del af Historiestu-
diets løbende indsats for netværkspleje, hvor studiet igennem jævnlig kontakt og invitationer til møder vedli-
geholder og videreudvikler den tætte kontakt med lokale stakeholders. På mødet deltog følgende fra Stadsar-
kivet: Bente Jensen, Anders Lykke Widt og Stadsarkivar Jesper Thomassen. Fra studiet deltog Marianne 
Rostgaard, Marianne Paasch og TKN.  På mødet introducerede Historiestudiet bl.a. den nye KA studieord-
ning og hvad der ellers er nyt og relevant på studiet. Stadsarkivet fortalte ligeledes, om hvad der lige nu fylder 
hos dem. 
 
Udover at være aftager af historiestudiets dimittender, så indgår Stadsarkivet pt. som undervisningsdel på 
KA-uddannelsen i Historie. Aftalen med Stadsarkivet, at den som institution leverer undervisning, hvorfor 
Stadsarkivet fakturerer Historie for undervisningen. Man har fra instituttets side haft et ønske om at komme 
ud af denne aflønningsform ud fra, at undervisning rent principielt leveres af personer og ikke institutioner 
udenfor universitetet. Historiestudiet har argumenteret for, at Stadsarkivets undervisningsdel er fagligt vigtigt 
og at det er en nødvendig model af hensyn til Stadsarkivet. Historiestudiet står stadig for planlægning og af-
vikling af langt hovedparten af undervisningen, herunder eksamen, men trækker så på underviser fra Stads-
arkivet til at varetage enkelte dele af undervisningen.  
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Stadsarkivet udtrykte på mødet ønske om at få besøg af flere studerende og nævnte muligheden for at bruge 
deres mødelokaler. De bad studiets repræsentanter om at informere de studerende om muligheden for at 
have Stadsarkivet som projektsted samt tilbuddet til studerende om at modtage vejledning i forhold til brug af 
arkiver. Stadsarkivet bekræfter, at de fortsat ønsker at bidrage med undervisning på KA-uddannelsen og 
være samarbejdsorganisation for studiets projektorienterede forløb. Samarbejdsmuligheder og gensidig un-
derstøttelse af hinandens arbejde udvikles fortsat. Med udgangspunkt i dette møde om samarbejdet med 
Stadsarkivet har studiet nu udviklet en velfungerende model for kalibrering af vores samarbejde. Det er tan-
ken at afholde lignende møder med andre samarbejdspartnere, herunder Nordjyllands Historiske Museum. 
 
FB: Kan vi få uddybet, hvordan Stadsarkivet kan bruges som arbejdsplads? F.eks. hvor mange arbejdsplad-
ser og hvordan fungerer det rent praktisk. 
HJO supplerer, at Stadsarkivet har fine grupperum, hvor brugsprincippet er først-til-mølle. Det er et spørgs-
mål om at melde ud til de studerende, at det er en mulighed. 
 
TKN: Vi afventer referat fra MRO for at sikre, hvordan aftalen landede, men HJO har ret i, at det ikke er et nyt 
tilbud. [Referat er siden eftersendt og forefindes under dagsorden i First Agenda den 21.11.2022]. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

3 Status på handleplan - nyt: Gruppedannelsesproces på 1. sem. til diskussion 
T.o. er dette punkt udsat fra et tidligere SN møde den 21.09.2022 under punkt 6.2.  

Jf. handleplan / kvalitetsområde 1 nummer 3 (1.3) (onboarding af nye studerende, herunder gruppedannelse 
på 1. sem.) diskuterer SN gruppedannelser og statusseminar. Til inspiration er oplæg fra Studenterrådgivnin-
gen og EVA vedhæftet som bilag. TKN anbefaler, at lærergruppen lader sig inspirere af begge bilag.  

Et samlet SN ser en klar fordel i at arbejde konkret og løbende med at forbedre onboarding af nye studerende 
ud fra ideen, at man med vellykket onboarding kan mindske frafald, sikre den studerende et bedre studiefor-
løb og dermed give studiet grundlaget for at have et mere stabilt økonomisk afsæt. TKN anbefaler, at det er 
noget, som lærergruppen lader sig inspirere af, da begge oplæg om studiemiljø med fordel kan indpasses i 
den undervisning, som vi leverer på første semester. F.eks. kunne vi overveje gruppedannelse og statusse-
minar tidligere i uddannelsen, f.eks. på første studieår, hvor gruppedannelsen tidligere har været en mere 
langstrakt proces, og hvor statusseminarer var et afgørende element i projektskrivningen. Det betød på den 
ene side, at de studerende kom ordentligt og hurtigere i gang med deres projekt, men det betød også, at me-
get energi blev bundet i at præstere til statusseminarer, hvor man parres med oppositionsgrupper, som giver 
feedback på projekt. Det er nødvendigt at en ny model balancerer fornuftigt disse hensyn. 

CHL: I år har processen med gruppedannelse kørt over en periode på 2 uger, hvilket muligvis ikke har gjort 
gruppedannelsen lettere. CHL anbefaler, at studiet overvejer at omtænke hele gruppedannelsen med begrun-
delsen, at studiet sætter de studerende til at udføre en øvelse, som de aldrig har prøvet før og det er vel-
kendt, at gruppedannelse udgør en udfordring for nye studerende. Med hensyn til statusseminar, så kræver 
det, at man ser på formatet, da hverken undervisere eller studerende bryder sig om nuværende format, som 
generelt opleves som tidsspild og er præget af manglende deltagelse. Denne tilgang udgør muligvis en selv-
forstærkende effekt. 

ILC bemærker, at der er usikkerhed omkring selve proceduren for og forventning til statusseminaret. Det af-
spejles både i de studerendes forberedelse til seminaret og hvordan de giver hinanden og modtager feedback 
og agerer oppositionsgruppe. De studerende er ikke bevidste om, hvad de skal bruge den form for vejledning 
til. HJO supplerer, at ideen med statusseminar er god, men HJO har ikke oplevet, at formatet for statussemi-
naret fungerer i praksis. HJO ser et behov for, at statusseminaret i praksis er konstruktivt for det videre pro-
jektarbejde og at der bør være et krav om, at de studerende skal levere til hinanden. FB støtter HJO i, at 
ideen er god og kunne repræsentere en god læringsmulighed, hvor det er ok med kritikpunkter, så længe de 
er konstruktive. 
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EBN uddyber, at hun har to forskellige erfaringer med statusseminar. Et, hvor man ikke afleverer et produkt, 
men i stedet præsenterer sine ideer og sit arbejde for de andre for derefter at tage en diskussion i plenum. Et 
andet format er, hvor de studerende udelukkende afleverer et udkast til vejleder. Dette betød, at vejleder tog 
over med hensyn til sparring, hvilket gjorde, at formatet med fordel kunne have været et vejledningsmøde i 
stedet. 

JSN: På Første Studieår (på TECH- og ENG-fakulteterne) var der deltagelseskrav på statusseminaret og 
klare rammer for, hvad der forventedes af de studerende i forhold til forberedelse og bidrag på dagen. Vejle-
dere deltog i statusseminaret, men havde en tilbagelænet rolle, hvor vejleder stod parat til at overtage som 
tovholder, hvis en situation skulle gøre aktiv deltagelse nødvendig. Udgangspunktet var, at de studerende 
hellere først end sidst på studiet skal lære at præsentere sine ideer og resultater for andre samt lære at give 
og modtage feedback. I første omgang som forberedelse til et godt studieliv og i anden omgang som forbere-
delse til arbejdslivet. Rammerne var sat klart op, og langt hen ad vejen fik Første Studieår god feedback fra 
de grupper, hvor tilgangen til deltagelse på statusseminaret havde været konstruktiv fra både vejleders og 
studerendes side. Statusseminar ansås på Første Studieår som en værdifuld måde for de studerende at 
hjælpe hinanden med at kvalificere deres projekter på og lære at give/modtage feedback på en konstruktiv 
måde i, hvad der gerne skulle være trygge rammer. 

ILC er enig i at statusseminar kan være en relevant læringsplatform, hvor de studerende kan lære at give og 
modtage konstruktiv kritik. Det er også en vigtig læring, at man oplever, at det godt kan lade sig gøre at give 
konstruktiv kritik, selvom det grundlæggende er på grundlag af for den studerende ukendt fagstof. Det sætter 
gang i refleksionen i forhold til, hvad man så kan bidrage med, hvor en analytisk tilgang til struktur, argumen-
tationsflow, den røde tråd og sammenhæng generelt kommer i spil. Det kræver dog, at underviserne forbere-
der grupperne på, hvordan de skal forholde sig til og bruge statusseminaret i deres projektarbejde, hvilket der 
pt. ikke sættes timer/midler af til.  

CHL understøtter ILCs pointe, at den hænger på underviserne og foreslår, at lærergruppen diskuterer, hvor-
dan vi kan vende de studerendes opfattelse af, at statusseminarer som værende spild af tid. TKN tilslutter sig, 
at statusseminaret potentielt repræsenterer mangfoldige læringsperspektiver og at det derfor er ærgerligt, at 
der er studerende med dårlige erfaringer. Dog slår TKN fast, at der også findes mange studerende, som har 
gode erfaringer.  

SN beslutter, at formatet for statusseminar diskuteres på et kommende lærermøde. I SN vil man i den forbin-
delse også kigge på honorering, hvor TKN ser en mulighed i, at der så må udgå en kursusgang for at sikre 
gennemførelsen af statusseminar på en hensigtsmæssig måde. TKN foreslår, at lærergruppen bruger Institut-
ugen i december på at diskutere formater. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN: Lærergruppen diskuterer format for statusseminar under institutuge i december. 

 

4 Afvikling af dimission i januar 2023 

 
T.o. er dette punkt opfølgning på diskussion på SN mødet d. 17. august 2022.  

TKN: På Historiestudiet er der altid nogle få studerende som afslutter deres KA-uddannelse til jul/nytår/januar. 
Vi aftalte på SN-mødet i august at diskutere i november, hvad vi kan gøre for, at deres dimission fejres og i 
samme ombæring arbejde på at finde et bæredygtigt format. 

JSN foreslår, at man kan invitere vinterens dimittender til dimission om sommeren og lave opsamling til HIFs 
sommerfest. HJO argumenterer, at det er vigtigt at anerkende de studerende, som består til vinter og at fejre 
dem umiddelbart efter, at de har færdiggjort deres uddannelse. Venter man til sommer, er vinterens dimitten-
der formentligt videre og øjeblikket for fejring forpasset. 
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FB foreslår, at studiet kunne holde en mindre reception for dimittender, deres familier og venner i Fibiger-
stræde 1 i Historiestudiets fælleslokaler. TKN påpeger, at studiet dermed risikerer at gøre mere ud af de di-
mittender, som dimitterer skævt på året. Studiet kan dog se på at lave et arrangement i januar, alternativt i 
forbindelse med studiestart i februar, hvor de fleste er blevet færdige med eksamen og koble dimissionen på 
et HIF-arrangement lig det, som studiet allerede gør i forbindelse med sommerfesten.   

FB understøtter ideen med at koble sig på et HIF-arrangement, men påpeger, at SN skal huske at inddrage 
HIF i planlægningen.  

SN aftaler at anmode HIF om at indtænke et dimissionsarrangement i deres planlægning af kommende arran-
gementer vinter 2022/2023. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

De studerende i SN kontakter HIF om mulighed for at planlægge arrangement i januar/februar, hvor dimissi-
onsfejring kan kobles på. 

 

5 Evaluering af studiestart E22 

 
SN skal forholde sig til den kvalitative og kvantitative evaluering af studiestart på BA og KA, herunder hvordan 
de nye studerendes (BA og KA) oplever studiestarten, om der er specifikke opmærksomhedspunkter, som 
der skal tages højde for til næste studiestart og behovet for tilpasning af studiestarten.   
 
TKN påpeger som udgangspunkt den relativt høje svarprocent i den kvantitative undersøgelse, som ifølge 
TKN er en direkte konsekvens af, at TKN bad de studerende om at udføre evalueringen i forbindelse med en 
kursusgang, hvor de studerende fik tid til at udfylde evalueringen i forbindelse med undervisningen. Når resul-
tatet er så markant, så er det en strategi, som vi på studiet bør følge generelt. Den kommende evaluering 
sendes imidlertid ud efter projektaflevering, hvilket betyder, at vi ikke kan koble en besvarelse af surveyet 
sammen med undervisningen. Fra studiestartsevalueringen kan fremhæves, at flere kvindelige studerende, 
giver udtryk for at være mere tilfredse med/afklarede omkring deres studievalg end de mandlige studerende. 
Det er mildt bekymrende, at mandlige studerende ikke synes at have den klarhed. Surveyet giver ingen bud 
på årsagen til denne kønsmæssige fordeling. Årgangen virker generelt til at være aktiv og deltagende. Alt i alt 
kan vi som studie være godt tilfreds, selvom vi stadig skal kommunikere omkring og forberede de studerende 
på studiestart og det kommende studieliv meget bedre (og tidligere!) – især om Moodle, som de nye stude-
rende har fundet forvirrende. De nye studerende giver udtryk for at være glade for tutorarrangementerne, hvil-
ket understøtter det fortsatte arbejde med brugen af hjælpelærer som led i effektiv onboarding.  
 
CHL rejser spørgsmålet, hvordan vi er endt her med denne kritik af informationsniveauet i forbindelse med 
studiestart? CHL har haft rollen som koordinator af første studieår og denne kritik er ny.  
 
JSN: Det tyder på, at de nye studerende ikke har været organiseret i STADS-grupper og derigennem tilknyttet 
de relevante moodlesider før studiestart. Det er administrativt en mulighed at tilknytte førsteårsstuderende 
moodle, så de ikke selv skal finde ud af moodle fra første dag af oven i at være nye på studiet. En anden for-
del er, at man kan gøre dem til tvungne abonnenter på nyheder fra de forskellige moodlerum. 
 
EBN supplerer, at førsteårsstuderende i sommers oplevede, at medstuderende på andre studier var tilmeldt 
moodlerum på moodle før studiestart. EBN har ikke oplevet, at det er noget, som Historiestudiet på forhånd 
gør administrativt for de studerende på moodle. BB supplerer, at der også er en pædagogisk pointe i, at der 
er god læring i selv at finde ud af moodle fra starten af. HJO kommenterer, at der også er en tendens blandt 
nye studerende, at de ønsker at vide alt fra det øjeblik, hvor de har fået at vide, at de er optaget på studiet.  
 
MSP foreslår, at studenterstudievejledningen kan lave en video eller pdf, så de nye studerende kan se, hvor-
dan de tilmelder sig moodle. JSN supplerer, at AAUs Studie- og Trivselsvejledning allerede har lavet blokke, 
som kan hentes ind i studiets moodlerum på moodle, som også er tiltænkt at introducere nye studerende før 
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studiestart til deres kommende studieliv og de redskaber, som de har og får til rådighed. HJO foreslår, at stu-
diet kan se på at arrangere en før-studiestartsdag.  
 
TKN konkluderer, at dette er i god tråd med at styrke studiets onboarding indsats og knytter det sammen med 
ambitionen om, at studiet fremadrettet er tidligere ude med semesterbeskrivelser, skemaplanlægning ol. Jo 
tidligere de nye studerende kan få informationerne, som danner rammer for deres start på universitetet, jo 
bedre. Det vil betyde, at de studerende får information med mere indholdsmæssig substans udover program-
met for, hvad der sker på første dag.  
 
TKN: Fremadrettet tilknytter vi de nye studerende til de relevante moodlerum med STADS-grupper på for-
hånd administrativt før studiestart.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ny administrativ procedure for tilknytning af nye studerende til studiets moodlerum på første studieår (både 
efterårs- og forårssemester).  
 

6 Diskussion af Kompetenceportofolio i BA uddannelsen 

Udgangspunkt for diskussion om kompetenceportofolio på bacheloruddannelsen er Marianne Rostgaards 
(MRO) tilføjelser i semesterbeskrivelsen (punkt 6, bilag 1). 

TKN: Kort om kompetenceportofolio, så skal de studerende på udvalgte moduler spredt hen over semestrene 
udarbejde en kompetenceportofolio, hvori de kan reflektere over og italesætte egne kompetencer. Udarbej-
delse og aflevering af en kompetenceportofolie er en forudsætning for, at den studerende kan få lov til at gå til 
eksamen i særlige moduler, som fastsat i studieordningen. Modellen har været implementeret tilstrækkeligt 
længe til, at vi begynder at kunne evaluere den. Der er et behov for at evaluere og se på, hvordan vi introdu-
cerer kompetenceportofolio som et arbejdsredskab for de studerende og hvordan det virker. MRO har været 
på besøg på nogle af modulernes kursusgange, hvor hun har introduceret modellen til de studerende. TKN 
foreslår SN, at evaluering af kompetenceportofolio diskuteres på Historiestudiets lærermøde i november. TKN 
og CHL tager punktet med til lærermødet 22.11.2022 og vender tilbage med referat fra novembers lærer-
møde på SN mødet den 19. december. [Ændring: Punktet behandles i lærergruppen under institutugen i de-
cember]. I mellemliggende periode beder TKN studienævnets studenterrepræsentanter om udspil i forhold til, 
hvordan de og deres medstuderende oplever kompetenceportofolio med fokus på, hvad der fungerer godt og 
knap så godt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

TKN/CHL: Evaluering af kompetenceportofolio på lærermødet 22.11.2022. Opsamling på SN møde den 19. 
december. [Ændring: Punktet behandles i lærergruppen under institutugen i december]. 

7 Alumneaktiviteter (diskussion) 
 
Drøftelse af indsatser over for gruppen af alumner Jf. Kvalitetsområde 6.5 (Styrket kontakt til dimittenderne) jf. 
punkt 5 på SN møde d. 21. september 2022. 
 
TKN: Studienævnet har fået til opgave at styrke indsatsen over for gruppen af alumne, hvilket kræver, at der 
gøres en ekstra indsats, da det nye CRM system skal fodres med alumneaktiviteter. Der er dog ikke fulgt res-
sourcer med til at løfte opgaven, hvilket betyder, at opgaven repræsenterer et øget arbejdspres på SN, under-
visere og sekretariat, da alle gode ideer vil kræve koordinering, administration, kommunikation etc. Man for-
søger pt. fra instituttets side at identificere relevante arrangementer for at fodre CRM systemet, hvor man nu 
også ser på eksisterende undervisningsaktiviteter/arrangementer, som også kan have relevans for alumne. 
Der er også forslag om at trække alumner ind i undervisning på studiet og invitere til paneldebatter. I stedet 
virker det dog mere oplagt og relevant at se på en øget indsats på efter- og videreuddannelsesområdet 
(EVU), da det tilfører økonomi til studiet. En øget indsats på EVU-området udgør dog samme problematik i 
forhold til ressourcer, hvem skal stå for det, hvornår og for/med hvilke ressourcer. Hvad gør vi? 
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AB: Hvordan foregår kontakten med alumne pt. på Historie? Har Historie f.eks. en Linkedin gruppe? 
 
ILC: Historiestudiet har en Linkedin gruppen, som er tiltænkt både nuværende studerende og alumner. Grup-
pen har mange medlemmer, men er i mindre grad præget af dialog og dynamik. Den bruges hovedsageligt til 
netværks- og jobopslag.  
 
HJO foreslår, at man også kunne lave en lukket facebookgruppe, hvor der formidles aktiviteter, jobopslag 
mm. som en måde at aktivere alumnerne på. 
 
CHL: Umiddelbart skal der findes en ansvarlig for opgaven og allokeres midler til indsatsen før, at det kan lyk-
kes.   
 
AB: Der er yderligere en større udfordring med CRM, da det er underlagt GDPR regler, hvilket i praksis bety-
der, at medlemmerne hvert halve år skal bekræfte, at de vil forblive i databasen.   
 
SN vender tilbage til dette punkt, når AB er indtrådt officielt som studieleder. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Noterer punkt til diskussion på SN-møde i januar 2023. 

 

8 Meddelelser fra studievejlederen 

 
Der er stille og roligt på studievejledningsfronten. Overlevering til og oplæring af vikar er startet. Overleve-
ringsperiode løber til og med januar 2023. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

9 HIF 

Til dette punkt deltager nyvalgt næstformand for HIF Mads Kolling Klitgaard (MKK) efter SNs ønske om at møde 
den nye bestyrelse, få indblik i den nye ledelse af HIF, om der er planlagt nye aktiviteter og en diskussion, om 
hvordan HIF fortsat kan berige studiet. MKK fortæller, at den nye bestyrelse har fuldt fokus på at afvikle AAU-
valget, før man kigger på planlægning af andre/yderligere HIF aktiviteter. Efter AAU-valget vil den nye besty-
relse arbejde med langtidsplanlægning, så arrangementerne er på plads for længere perioder. HIF har indtil 
videre planlagt arrangementer med podcasten Vanvittig Verdenshistorie, afleveringshygge i december, fre-
dagsbarer og påskefrokost.  

TKN foreslår MKK, at ny bestyrelse diskuterer, hvordan HIF kan bruge studienævnet som ressource og hvordan 
de ønsker samarbejdet. HJO supplerer, at overlevering til ny bestyrelse sker med lidt forsinkelse grundet travl-
hed i ny bestyrelse. 

HJO deltog i SSH-panel i sidste uge, hvor alle SN-næstforpersoner var indkaldt til debat. I dette panel diskuteres 
og nomineres også Årets underviser. Denne er nomineret, men navnet forbliver hemmeligt, indtil nomineringer 
offentliggøres. I den forbindelse er HJO godt tilfreds med de studerendes engagement og deltagelse i indstilling 
til årets underviser. På mødet blev studenterforeningernes indbyrdes forhold til hinanden og samarbejdet med 
Studentersamfundet diskuteret. Studenterforeningerne har i den forbindelse bedt om en større kommunikati-
onsplatform for alle og påpegede, at Studentersamfundet har fået stort mandat til selv at bestemme over vilkår, 
som også har betydning for, hvordan de andre studenterforeninger kan agere. Prorektor er blevet bedt om at 
tage aktiv stilling til utilfredsheden med samarbejdet og følelsen af ulige magtfordeling mellem studenterfor-
eningerne og Studentersamfundet. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

https://www.vanvittigverdenshistorie.dk/
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10 Evt. 

 
Der bestilles kage til SN møde den 19. december. JSN bestiller. HJO henter.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

Torben K. Nielsen 

Studienævnsformand 
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