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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. SoFiAs indsatsområder, bestræbelser og begrænsninger 

Bilag: bilag dækker punkt 2-5 

Studenterforeningen vil gerne gøre SoFiA mere stabilt. SoFiA er gået i gang med forslag til studiestart sammen 

med RUS-koordinatorerne. Det bærer dog stadig præg af at SoFiA ikke har så mange frivillige og det kan være 

svært, når studiet har ønsker om aktiviteter. Men ved studiestart er det blot forventet, at SoFiA præsenterer 

hvad de står for og hvilken rolle de har. Før var det, at i O-løbet havde SoFiA en post, for at være ”synlige” over 

for de studerende. Det der foregår efter studietid ved studiestart KA har de senere år været noget, der blev va-

retaget af SoFiA, især fordi der kunne komme alkohol indover. Vigtigt at sociale aktiviteter primært er hos So-

FiA, fordi de kan andre ting, end det som repræsentanter for uddannelsen kan. Det aftales, at der skal holdes 

løbende kontakt med studienævnsformanden, hvis SoFia har brug for opbakning til noget. 

Sociologisk-salon der er SoFiA i gang med at undersøge, om det kan afholdes andre steder, da der ikke er 

mange lokaler, der indbyder til hygge. 

SoFiA vil meget gerne opfordre underviserne til at møde op til den årlige SoFiA-fest. Arrangementer efter Co-

rona, det behøver absolut ikke at være fester, men det kunne sagens være noget med socialkarakter, hvor So-

FiA gerne vil invitere underviserne. 

Festliggøre tilbagekomst efter at man har siddet isoleret og skal mødes igen kan være vanskeligt, et forslag 

kunne være, at der kører musik inden forelæsningen starter.  

Der er også afsat en større pulje til sociale ting, hvilket SoFiA kan søge hos instituttet.  
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Opfølgning: 

SoFiA afholder møde med studienævnsformanden af max 1 times varighed ca. hver fjortende dag. 

Ad 3. Digitalisering generelt og minimumskrav 

Bilag: bilag dækker punkt 2-5 

Digitalisering som har været et løbende diskuteret emne. SoFiA har som minimum kravs ønske om, at det bør 

overholdes med pauser og tider (dette har også været på diskuteret på undervisermøde). Nedlukningen har 

været en kæmpe omvæltning for alle og det skal alle have forståelse for.  

. 

Forslag: Erfaringsopsamling og udarbejdelse af anbefalinger til online undervisning (gældende for både under-

viser og studerende).  

Hvis der afvikles dobbelt slots, så har det hos nogle været et problem, at der ikke blev afholdt biopauser. Der 

eksempelvis også opfordres til at studerende har kamera på, da det vil være en hjælp for underviserne. Man 

skal også være obs. på at nogle studerende kan være meget hårde over for hinanden i chatten. Vejledningsbe-

skriver kunne laves til god online opførsel/stil. 

Der kunne måske skabes et bedre forhold til andre universiteter, når vi sparer på rejser til bl.a. gæsteforelæser, 

når der afholdes online undervisning. Fagligprofilering men ikke så meget ekstern profilering, det kunne være 

gæsteforelæseren, der ønsker samlet refleksion fra de studerende på samme dokument. 

Opfølgning: 

Udvikle Erfaringskodeks med retningslinjer online for studerende og underviser. 

Ad 4. Mentorordning og implementering i studiestarten 

Bilag: bilag dækker punkt 2-5 

Der skal skabes en mentorordning, som mange kan have en glæde af, men det er en stor opgave at finde ud af 

hvordan det kan startes og hvad mentorerne egentlig må lave. Der kunne nedsættes en arbejdsgruppe, som 

kunne være behjælpelig med at se på, hvad der gøres for at komme videre, desuden er studenterrådgivningen 

& studiepræsterne også dem der kan være behjælpelige.  

Studenter-/mentorpanel der kunne være lidt a la Rolf & monopol panelet.  

Det kunne være rigtig godt at få større samarbejde mellem studerende på tværs af årgangene, og på den måde 

blive ”naturlig mentorordning”.  

Jakob udfærdigede et dokument for 1½ år siden, hvor opgaverne er beskrevet.  

 

Opfølgning: 

Jakob tager kontakt til studierrådgivningen og måske også socialrådgiverstudiet som allerede har mentorord-

ning, så punktet kan komme på næste møde. 

Ad 5. Administrativt nedsatte studiegrupper 
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Bilag: bilag dækker punkt 2-5 

Administrative studiegrupper en fordel på 1. og 2. sem. Koordinatorer bør faciliteter dannelsen af frivillige læse-

grupper.  

Opfølgning: 

- 

Ad 6. Eventuelt 

Bilag: - 

Vedr. om 5 ECTS valgfag kan laves om til portfolio, det vil blive taget op på et senere studienævnsmøde. 

Opfølgning: 

- 


