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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt 

Arbejde 

Dato: 9. august 2021 

Kl: 10:00-12:00 

TEAMS  

Studienævnet for 
Kandidatuddannelsen i 
Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Øst 
 
Sagsbehandler: 
Betinna Olesen 
Telefon: 9940 8024 
Email: bo@id.aau.dk 
 
Dato: 09-08-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01683 

 

Deltagere: Maja Lis Lundemark Andersen (MLLA), Mette Rømer (MR), Mia Arp Fallov (MAF), Søren Rudbæk 

Juul (SRJ), Anitta Kristensen (AK), Merete Monrad (MM) 

Fraværende: Pierre Guldborg (PG), Rikke Lychegaard Jeppesen (RLJ), Aldina Sadikovic (AS), Randi 

Baunbæk Larsen (RBL) 

Øvrige: Daniel Sune Sørensen (DSS)  

Referent: Betinna Olesen (BO) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat  

Bilag: 1: Referat af studienævnsmøde den x 

Godkendt 

3. Orientering ved studienævnsformanden 

Bilag 2,1 - Dimensionering_adgangsbegrænsning_lofter_fak_2021-2025_pr.01.07.2021_kort version 

Bilag 2,2 - Aalborg Universitet (Dimensionering) 

- Velkommen til vores nye studiesekretær Daniel. Han er tidligere studiesekretær på KA i turisme, og har 

derfor erfaring med alle AAU’s systemer.  

- KSA bliver dimensioneret yderligere de næste år.  

2020/2021 - Loft for optag 60 i AAL 110 i KBH (Sidste år til sammenligning) 

2021/2022 - Loft for optag 50 i AAL 100 i KBH. 

2022/2023 - Loft for optag 50 i AAL 100 i KBH. 

2023/2024 - Loft for optag 50 i AAL 95 i KBH. 
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2024/2025 - Loft for optag 50 i AAL 90 i KBH. 

2025/2026 - Loft for optag 50 i AAL 90 i KBH. 

 

MLLA tjekker op på hvornår/hvordan man dimensioneres, samt hvordan man kan søge forhøjet optag, 

så vi ikke demissioneres yderligere efter 2026. 

Studienævnet undrer sig over den yderligere dimensionering.  

 

- MLLA orientere om at der kan bruges 100.000kr til KSAs 30 års fødselsdag i 2022. 

 

- Dimission 2021.  

Der er kun 12 tilmeldte i KBH og 17 i AAL, dette er inkl. pårørende. 

Studienævnet har diskuteret om der bør bruges ressourcer på arrangementet, når der ikke er opbakning 

fra de studerende. Den lave opbakning hænger formodentlig sammen med corona pandemien.  

Der besluttes at arrangementet slankes og fastholdes på trods af det lave antal deltagere. 

Studienævnsforkvinden samt sekretariatet flyver ikke frem og tilbage imellem KBH og AAL grundet de få 

tilmeldte.   

KBH dimissionen - 23 august 2021 – SRJ holder lille tale for dem der kommer. Daniel sørger for det 

praktiske på dagen.  

AAL dimissionen – 25. august 2021 – Maja holder tale for dem der kommer. Betinna sørger for det 

praktiske på dagen. 

 

- Lærermøde 3-4. november 2021. 

Der diskuteres om lærermødet skal være en lang dag eller to med overnatning.  

Flertal vil gerne have endags, som slutter med aftensmad. Dette besluttes. 

Lærermødet bliver d. 3. november 2021 fysisk i AAL. Programmes koordineres med flytider til og fra 

KBH. 

Der efterspørges emner fra underviserne til dagen som SN kan prioritere på næste møde. 

  

4. Informationer fra de studerende 

AK informere. 

- Der er gang i planlægning af fest. Der er revideret i budgettet, og derfor må de studerende kun 

bruge 48.000 for begge fester, dette er trivselsmidlerne. (350kr pr studerende). Det er 

selvfølgelig super træls, men de får det til at lykkes med de midler de får. 

- Intet nyt fra de studerende. 
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BO informere om at der er to studerende der har tilmeldt sig tutorkorpset uden at være ansat som 

tutor. BO har skrevet til dem. Den ene ønsker ikke at være ansat hos KSA og har taget din 

anmodning tilbage. 

 

5. Hjemmeside 

Bilag 3 - Adgangskrav2 

Optagelsesopgave og krav er tilføjet til optagelse på KSA.  

Studienævnet har snakket om, at der er mulighed for at forskellige professionsbachelorer søger ind.  

Optagelseskrav er godkendt af studienævnet. 

6. Opfølgning på M2 frister 

Der var på sidste SN møde snak om at de studerende havde klaget over at de havde for lidt tid til at lave 

projekt. B.O. har lavet et forslag til F22 afleveringsfrist som kan tilgodese de studerendes ønsker. 

F21 = Aflevering var d. 21/5-21 - Eksamen 14.-30. juni (Uge 24,25,26). Underviser havde 3 uger til at læse 

opgaverne. 

F22 = Aflevering bliver d. 30/5 - Eksamen 13.-30. juni (Uge 24,25,26) = Underviser har nu kun 2 uger til at 

læse opgaverne. 

Forslaget til afleveringsfrist på modul 2 F22 blev godkendt og studiesekretæren er informeret. 

7. Godkendelse af studieordning (E22) 

 

Bilag 4: Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde 2022 (INKL moduler) 

Bilag 5: Studieordning for kandidatuddannelsen i socialt arbejde 2022 

Bilag 5,1: Bilag til bilag 5 - Portfolio 

Småændringer sendes til BO og MLLA, hvor de store emner diskuteres på studienævnsmødet. Diverse 

smårettelser nævnes og korrigeres i studieordningen.  

Digitaliseringen: 

Digitaliseringen manglede i studieordningen. De er udarbejdet og godkendte, disse skal ikke være for 

detaljeret, men mere overordnet. De indsættes i studieordningens §16 (bilag 5).  

Socialforvaltning: 

På socialforvaltning har SN tidligere haft en diskussion om faget skulle have en ny titel. Emnet blev 

diskuteret på studienævnsmødet, hvor det påpeges at navnet skal være retlig funderet. Studienævnet 

diskuterer et nyt navn og baggrunden herfor. 
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MLLA & BO vender det nye navn med Annette Olesen som er koordinator på faget. Det nye navn i stedet for 

Socialforvaltning er blevet godkendt fra koordinator til at hedde: Ret- og retsanvendelse i socialt arbejde  fra 

E22.  

Der kommenteres desuden på at modulets indhold virker lidt overordnet i studieordningens beskrivelse af 

faget. Indholdet er gældende for hele 3. semester og bør derfor stå et andet sted. BO flytter det og laver en 

overskrift for 3. semester som hedder ”Socialt arbejdes kontekster i tid og rum” med den overordnet info om 

semesteret. Der manglede stadig et par bidrag – så Studieordningen eftersendes til SN for endelig 

godkendelse 

 

Transnationalt: 

Der tjekkes op på om den nye version er i studieordningen. Det er den, dog manglede den korrekte titel på 

overskriften i bilag 4. Dette er indsat.  

 

DET SOCIALE ARBEJDES AKTØRER OG ORGANISATIONER: 

Ordet ”velfærdsydelser” diskuteres og ændres til velfærdsindsatser. Bilag 4. 

Under ”Mål” ændres følgende fra: 

Endvidere skal den studerende i egen portfolio beskrive, hvordan PBL er anvendt, og hvilken betydning 

PBL har haft for den studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i dette modul. Der 

lægges vægt på at vise en reflekteret progression i bestemte dimensioner. Se PBL 

Til: 

Endvidere skal den studerende i egen portfolio beskrive, hvordan PBL er anvendt, og hvilken betydning 

PBL har haft for den studerendes tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i dette modul. Der 

lægges vægt på at vise refleksion over den læringsmæssige udvikling. Se PBL 

 

MAF tjekker op på PBL filen stadig kan bruges og evt. opdaterer den.  

 

Valgfag -  Antal koordinatorer på hvert fag.  

Der diskuteres kort om 2 koordinatorer på et fag er okay? Lige nu er der fx 2, men det er kun den ene der 

skriver det på timemæssigt. Hvis man deler et valgfag, deler man timerne som koordinator. Man får 10 timer 

som koordinator på valgfagene.  

Man kan godt dele koordinator af et valgfag, og dermed udbyde 2 valgfag.  

Emnet tages op på næste møde, så der tages en endelig beslutning. 

Det er et krav at der skal stå en eller flere koordinatorer i studieordningen.  

http://www.socialkandidat.samf.aau.dk/
http://www.socialkandidat.samf.aau.dk/
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8. Godkendelse af semesterbeskrivelser (E21) 

Bilag 6 - M1 modulbeskrivelse E21 070721 

Bilag 7 - 2021 Semesterbeskrivelse 3. semester 

1. semester ændringer i semesterbeskrivelsen. 

- De studerende må nu gerne indhente primær empiri.  

- Normer og formater i projekt er ændret.  

- 2 nye afsnit ift. at beskrive de akademiske fleksmoduler. 

- Mangler stadig info fra socialpolitik. MR eftersender det til SN når det modtages. 

- Det er ikke de store ændringer i fagenes struktur, men handler mest om pensum.  

En individuel bedømmelse i grupperne skal tilføjes i semesterbeskrivelsen, kan evt. tages fra 

studieordningen, hvor der står følgende:  Mundtlig pba. Projekt 

Fagene Teorier om socialt arbejde, Teorier om sociale problemer og Teorier om socialpolitik udprøves med en mundtlig 

intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport samt individuel 

afprøvning af pensum. 

 

BO informere om at der har været en del henvendelser fra studerende til, hvordan resume skulle afleveres, 

selvom det stod på moodle, at det skulle afleveres som bilag. Forvirringen opstod, fordi der står i 

semesterbeskrivelsen, at resume er en del af projektet. Dette bør præciseres.  

 

Studienævnet har godkendt 1. semester med ovenstående ændringer. 

 

3. semesters ændringer i semesterbeskrivelsen 

Transnationalt socialt arbejde - Udsatte migranter inden for menneskehandel og prostitution har fået ny titel. 

Den nye titel er: Transnationalt socialt arbejde med voksne udsatte migranter inden for menneskehandel, 

prostitution og arbejdsmarkedet.  

 

Angivelse af pensum, 10 ects (600 sider) og 15 ects (900 sider).  

MAF finder ud af med AMJ hvor det står i semesterbeskrivelsen.  

De studerende skal vide hvad de skal læse, ift. om de læser 10 eller 15 ects.  

 

Studienævnet har godkendt 3. semester med ovenstående ændringer. 
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9. Overgangsstudieordning diskuteres 

 

MLLA indstiller til at vi overflytter E21 holdet, så vi ikke skal køre projektorienteret forløb både på 25 og 15 

ects i E22. De studerende der er indskrevet på en tidligere studieordning, bliver hermed overflyttet til den nye 

studieordning, så alle de studerende har ens vilkår. 

Studienævnet godkender det.  

BO og MLLA søger om en overgangsstudieordning. 

10. Evalueringssystem / Justeret Plan for evaluering med studerende - til drøftelse d. 29. 

juni  

 

Bilag 8: Udkast - Rammedokument Plan for evaluering med studerende 21. juni 

Bilag 9: Udkast - Tillægsdok Arbejdsgang for evaluering af studieaktiviteter og uddannelsesforløb 

Bilag 10: Udkast - tillægsdok Arbejdsgang studiemiljø 

MLLA og BO sendte vedhæftet bilag til hørring ud til Studienævnet d. 23/6-21. Studienævnet godkendte det 

med kommentarer til timerne. Studienævnsformænd/kvinderne har haft møde med Lene, men det er Lene 

der bestemmer udfaldet.  

Studenævnet havde kritik til, at hvis underviser får kritik af de studerende så skal dette videre til studieleder.  

Uklarheden er meldt tilbage til Lene Tølbøll. Ingen af studienævnene er tilfredse.  

Studienævnet har tidligere besluttet at de skulle modtage et Kvalitativ referat fra alle fag. Det er dog ikke 

blevet håndhævet.  

 

Evaluering: 

Er det meningsfuldt at lave en samlet referat/evaluering eller et på hvert fag?  

Kan tage langt tid hvis det er alle fag man skal igennem, og kort tid hvis det er på hvert fag.  

Hvis faget er meget kort, så giver det måske ikke mening.  

På 3. semester kan man bruge studiepanelet mere bredt.  

Vi skal finde en måde at gøre det på, så det giver mening for os, og sådan at det følger retningslinjerne.  

Tages op på næste sn møde.  
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Studiepanelet: 

Der forslås at studiepanelet kan være en del af evalueringen. Forventninger til studiepanelet ønskes. Ønsker 

ikke at det er det formelle, men at det er en tættere relation i mindre forum.  

AK informere om at de har taget tingene løbende, hvis der har været emner som panelet skulle tage med 

studienævnet. AK tager det med tilbage til panelet, og finder ud af hvordan det kan gøres og skabe værdi for 

dem.  

Vil studiepanelet selv tage kontakt til nye studerende ift at få nye medlemmer til panelet? Eller skal semester 

koordinator ind over? Studiepanelet vil være der på studiestartsdagen, hvor de informere om det.  

Ros til studiepanelet, for deres store engagement. Dette er vigtigt at få givet videre til de nye medlemmer.  

Diskuteres på næste studienævnsmøde. 

 

11. Evt  

 

- SN opfordres til hvis de fremover har noget som de vil have noget på dagsorden, så skriv til BO. 

- Underviserne ønsker at vide hvem der sidder med hvad i sekretariatet. Det vil blive udsendt snarrest. 

- Der efterlyses et Årshjul for underviserne. BO finder og udsender det. 

 

 

 

 

 

 

 

 


