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Kan frit distribueres 
Godkendt 
 

 

 
  
 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Ø. 
 
Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen 
Telefon: 9940 8021 
Email: afp@id.aau.dk 
 
Dato: 10-11-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01482 

 

Referat af møde i Studienævnet den 13. oktober 2021 

 

Deltagere:  

Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant, studienævnsformand) 

John Klausen (VIP-repræsentant)  

Berith Heien (VIP-repræsentant)  

Per Østergaard (VIP-repræsentant)  

 

Afbud:  

Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant, næstformand) 

Lina Skov (studenterrepræsentant og studenterstudievejleder) 

Martin Mølbak Jensen (studenterrepræsentant) 

Andreas Bang Pedersen (Observatør) 

 

Øvrige deltagere:  

Anja Filtenborg Pedersen (referent) 

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: Dagsorden  

Indstilling: Godkendelse 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Bilag: Referat 

Indstilling: Godkendelse 

Referatet fra studienævnsmødet i september blev godkendt.  

Ad 3. Tilbagemelding fra studerende 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Orientering og diskussion 

 

Maryan havde inden mødet fremsendt en mail vedr. arrangementet fra Studenterrådgivningen, Århus. 

Studienævnet var enige om, at på trods af lavt fremmøde til arrangementet, så er det godt, det har været 
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afholdt, da de studerende har efterlyst det. 

 

Opfølgning: 

Katja Styrishave er i gang med at nedsætte trivselsgrupper inden for forskellige kategorier. 

Ad 4. Orienteringer fra studienævnsformanden – herunder ansøgninger 

Bilag:  

Indstilling: Orientering, diskussion og godkendelse 

 

Task Force Hjørring: 

Task Forcen skal bl.a. se på tilrettelæggelsen af undervisningen fagligt (Aalborg kontra Hjørring). 

Udgangspunktet for Task Forcen er 50 pladser i Hjørring. Pladserne ”tages” af optaget i Aalborg, så det 

samlede optag øges ikke. Campus Service står for aftaler vedr. lokaler; uddannelsen har fremsendt liste over 

behov. Behov og tilsagn om nødvendige praktikpladser er ved at blive afklaret. 

 

 

Opfølgning: 

Maria deltager i møde med fakultetet vedr. udbuddet i Hjørring efter studienævnsmødet. 

Maria tager fat i DS vedr. ledighedstal.  

 

 

Ad 5. Oversigtsskema F2022 

Bilag: Link til oversigtsskemaer 

Indstilling: Godkendelse 

 

Oversigtsskemaerne blev godkendt med bemærkninger om, at der skal lidt flere konfrontationstimer på 

valgmodul B og at der fremadrettet skal færre timer på modul 3, men ECTS-fordelingen stemmer for F22. 

Opfølgning: 

Anja kontakter Vivi ift. valgmodul B. Der skal ses på ECTS-fordelingen generelt på alle moduler. 

Ad 6. Ansøgning fra jura vedr. timer eksamen januar 2022 

Bilag: Ansøgning + Oplæg til timetildeling vedr. juraeksamen på 1. semester 

Indstilling: Diskussion og godkendelse 

 

Ansøgningen blev diskuteret. Mange af de ansøgte timer er allerede sat i normkataloget og er dermed 

godkendt. 

Opfølgning: 

Maria sender svar på ansøgningen. 

Ad 7. Studiemiljø – opfølgning på udfordringer 

Bilag: Samlet rapport socialrådgiverudd. studiemiljø F21 + Studiemiljø 2. semester, 4. semester og 6. semester 

Indstilling: Diskussion og godkendelse 
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I studiemiljørapporten har nogle studerende udtrykt ønske om mere onlineundervisning, for at opnå mere 

interaktion mellem de studerende, mens andre ønsker fysisk undervisning, da de netop har manglet 

interaktionen under Corona hjemsendelsen. 

 

Studiemiljøet har været udfordret under Corona og det har været mærkbart for de studerende på 2. semester 

(F21), da deres studiestart har været helt anderledes end den plejer.  

Brugen af onlineundervisning blev diskuteret på mødet. Der var enighed om, at undervisningen på et universitet 

som udgangspunkt er fysisk, men at der evt. kan ses på brugen af Microsoft Teams til vejledning.  

 

Der er i efteråret 2021 igangsat trivselsskabende aktiviteter på uddannelsen. 

Opfølgning: 

Intet til opfølgning. 

Ad 8. Kvalitativ evalueringer / årgangsgrupper 

Bilag: Kvalitativ evaluering på Socialrådgiveruddannelsen 

Indstilling: Diskussion og godkendelse 

 

Der laves en kvalitativ workshop i forbindelse med studentermødet d. 30. november 2021 kl. 12.30-14.15.. 

Opfølgning: 

Noter fra studentermødet kommer på studienævnsmødet i december. 

Ad 9. Brug af online undervisninger kontra sene undervisninger 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Diskussion 

 

Punktet blev diskuteret og der var enighed om, at der skal være faglige og pædagogiske begrundelser for 

onlineundervisning, men at onlineundervisning kan bruges i nødstilfælde som fx lokalemangel, hvis 

underviseren er indforstået med det og ændrer sin undervisning herefter. 

Opfølgning: 

Intet til opfølgning. 

Ad 10. Uddannelsesinstitutionernes forvaltning af handicapområdet 

Bilag: Hyrdebrev om forvaltning af handicapområdet og liste over punkter 

Indstilling: Information og diskussion 

 

Hyrdebrevet er ikke sendt i høring på universitetet endnu. Opgaven ligger pt. hos uddannelsesjura. 

 

Opfølgning: 

Afventer hyrdebrevet fra uddannelsesjura. 



 

Side 4 af 4 
 

Ad 11. Eventuelt 

Intet til referat. 


