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(SAVK) og Anitta Kristensen (AK) 
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Referent: Janni Rom Larsen (JRL)

Referat

1. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Referat af studienævnsmøde den 22. oktober 2020

Referatet blev godkendt 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

2. Orientering ved studienævnsformanden

MLLA bød de nye studenterrepræsentanter – SAVK og AK, velkommen til studienævnet.

MLLA orienterede om, at dekanatet har pålagt alle SAMF-uddannelser, at kører den resterende undervisning 
og alle eksaminer i efteråret 2020 online. Dette sker på baggrund af corona-restriktionerne i Nordjylland. 

Hertil tilføjede MLLA, at hun har informeret institutledelsen om, at al undervisning live streames resten af 
semestret, så de studerende har mulighed for at tilgå undervisningen online.

MLLA orienterede også om, at samarbejdet mellem hende og sekretariatet fungerer rigtig godt samt, at der 
er kommet styr på mange hængepartier.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

3. Online eksamener Efterårssemestret 2021
Bilag 2: Fælles eksamensordning 051120

MLLA orienterede om, at uddannelsen forventer, at forårssemestret 2021 kommer til at køre som 
efterårssemestret 2020 i forhold til undervisning, hvor der opfordres til mest mulig fysisk tilstedeværelse. 



2

Det er dog med forbehold for, at tingene skal ændres til onlineundervisning/livestreaming, hvis uddannelsen 
bliver pålagt yderligere corona-restriktioner. 

KF orienterede om proceduren for efterårssemestrets mundtlige eksaminer på baggrund af den nye 
eksamensordning (bilag 2) – herunder hvordan eksaminator, studerende og censor skal indkaldes til 
eksamen via Teams.

På 1. semester er censor anonym, hvilket skaber en udfordring i forhold til indkaldelsen til eksamen.
KF er i samarbejde med MLLA ved at finde en god løsning på denne problemstilling.

KF opfordrede de studerende til, at de tager kontakt til deres vejleder, hvis de har spørgsmål til proceduren 
for online eksamen.

SAVK spurgte ind til en fælles spørgetime for de studerende omhandlende onlineeksamen. 

Studienævnet besluttede, at semesterkoordinatorerne (MR og Tanja) holder en fælles spørgetime for de 
studerende på 1. semester, som skal omhandle onlineeksamen. 

MAF gjorde opmærksom på, at der opleves dårlig internetforbindelse hos nogle studerende i forbindelse 
med live streaming af undervisning, hvilket kan være udfordrende, når man underviser og afholder eksamen 
online. 

Studienævnet opfordrer de studerende til at opgraderer deres computerprogrammer så de sikre sig, at de 
kan tilgå både undervisning og eksamen online.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

1. semester koordinatorer indkalder de studerende til en fælles spørgetime

4. Flexmoduler på 1. semester

MM orienterede om, at studienævnet gerne vil ligge nogle flexmoduler ind på 1. og 2. semester fra år til år, 
som skal udbydes på baggrund af de studerendes akademiske kvalifikationer.

MM har kontaktet underviserne med henblik på at få tilsendt ønsker til udbud af flexmoduler.
MM har modtaget følgende forslag fra underviserne:

 Videnskabsteori

 Akademisk skrivning

 Akademisk læsning

 Policy analyse

MLLA tilføjede ”dokumentanalyse” til oversigten.

MLLA opfordrede til at titlen ændres fra ”Flexmoduler til ”Academic skills”. 
Dette forslag bakkede studienævnet op om.
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Studienævnet drøftede sammensætningen af de forskellige moduler på henholdsvis 1. og 2. semester samt 
antal lektioner. 

MLLA opfordrede til, at koordinatorerne på 1. og 2. semestre udarbejder et forslag til opbygningen af 
Academic skills samt træffer en beslutning om den bedste placering af de forskellige skills på de to 
semestre.

Studienævnet besluttede følgende Academic skills:

Forår 2021, 2. semester:

 Dokumentanalyse (4 lektioner)

 Akademisk skrivning (2 lektioner)

 Akademisk læsning (2 lektioner)

Efterår 2021, 1. semester:

 Akademisk læsning (2 lektioner)

 Akademisk skrivning (2 lektioner)

 Videnskabsteori (2 lektioner)

 Dokumentanalyse/policy analyse (2 lektioner)

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

MM har kontaktet de øvrige semesterkoordinatorer og afventer deres tilbagemelding

5. Rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021

Bilag 3: Overordnede rammer for undervisning og eksamen i forårssemestret 2021

MLLA henviste til bilaget

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

6. 2. semester som et blended learningsmodul og udviklingstimer til digital 
undervisning

MLLA orienterede kort om, at hun og andre undervisere på uddannelsen har deltaget i et arrangement 
omhandlende digital undervisning.

MLLA foreslog, at 2. semester skal køre som et blended learningsmodul, hvor semesteret gennemarbejdes 
med henblik på, hvordan der kan implementeres mere digitalisering. Digitaliseringen skal kunne kombineres 
med øvrige aktiviteter. 

Denne proces skal ske i sammenhæng med den re-tænkning af 2. semester, som studienævnet allerede har 
igangsat.

MM påpegede, at underviserne mangler redskaber til få interaktionen til at fungere digitalt. 
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MLLA henviste til, at underviserne kan søge hjælp hos Birgitte.

SAVK påpegede, at gruppearbejde ikke fungerer optimalt digitalt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Grundet manglende opbakning fra studienævnet, flyttes drøftelsen af punktet samt re-tænkning af 2. semester til 
lærermødet d. 10. december, hvorefter studienævnet vil drøfte lærergruppens indmeldinger.

MLLA og JRL sætter punktet på dagsorden til et kommende studienævnsmøde. 

7. Studienævnsrapporter 2020

Bilag 4: Studienævnsrapport – Socialt Arbejde_SN-rapport_2020
Bilag 5: År 2 handlingsplan for SN for Socialt Arbejde_godkendt 
Bilag 6: E) Model_fastholdelsesindsatser 
Bilag 7: Udmeldelsesbegrundelse januar 2020

MLLA orienterede om, at studienævnet skal forholde sig til studienævnsrapporten (bilag 4), handlingsplanen 
for studienævnet (bilag 5), fastholdelsesindsatserne (bilag 6) og udmeldelsesbegrundelserne (bilag 7) forud 
for drøftelsen mellem MLLA, JRL og fakultetet.

MLLA henstillede til, at studienævnet skulle være særligt opmærksomme på det stigeende frafald. 

ASVL påpegede, at mange af udmeldelserne skyldes private/personlige årsager. Hun anser derfor frafaldet 
som tilvalg af andre prioriteter i livet. 

Derudover påpegede hun, at holdstørrelsen i København, kan gøre det vanskeligt at skabe en god social 
relation.

MR var enig med ASVL. Hun tilføjede, at der var meget ustabilitet på 1. semester i 2019 bl.a. pga. personlige 
udfordringer.

MR opfordrede desuden, at det nye studenterpanel kan udvikle og afholde sociale arrangementer.

AK tilføjede, at det nye studenterpanel allerede har planlagt sociale arrangementer og temadage for de 
nuværende studerende.

MLLA fremhævede de flotte resultater på baggrund af de tiltag, som studienævnet har iværksat.

MAF tilføjede, at studienævnet endnu ikke har mulighed for at se resultatet af alle tingene. 

MLLA opfordrede til, at eventuelt flere kommentarer eftersendes til MLLA og JRL. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)
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MLLA og JRL udarbejder en handlingsplan på baggrund af studienævnets kommentarer. 

8. Udbud af valgfag i Efteråret 2021

MLLA orienterede om, at det nye 3. semester ikke har opnået den forventede besparelse.

Hun orienterede samtidigt om, at studienævnet på den baggrund skal spare et eller to valgfag ved næste 
valgfagsudbud. 

Derudover orienterede hun om, at studienævnet ikke udelukkende har udpeget nye valgfag, da Sociale 
Patologier, er blevet udbudt sammen med de nye valgfag.

Fremadrettet vil de nye valgfag som pt. er i gang, kører, men Sociale Patologier udbydes ikke. 

MLLA gjorde også opmærksom på, at Studienævnet skal beslutte, hvilke valgfag der skal fortsætte og hvilke, 
der skal erstattes, så rullet af valgfag over tid tillader udbud af nye valgfag fra kataloget.
Denne proces skal Studienævnet træffe beslutning om næste efterår. 
Udvælgelsen af de nye valgfag skal ske på baggrund af et aktualitetsprincip.  

MAF og ASVL orienterede om, at studienævnet tidligere har besluttet et rul af valgfagsudbud.

MM bakkede op om, at studienævnet ikke skal køre en total udskiftning af valgfag, men i stedet sikre en 
blanding af eksisterende og nye valgfag.

Et enigt studienævn besluttede, at Sociale Patologier udgår rullet af valgfagsudbud grundet, at det er det 
eneste valgfag, som ikke er nyt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

Studienævnet skal i efteråret 2021 træffe beslutning om processen for valgfagsrullet.

9. Præsentation ved studievejlederne vedr. informationsmateriale om KSA til SUND-
uddannelser

Bilag 8: Information om KSA til SUND-UDD
Bilag 9: Oversigt over studievejledning + karriere
Bilag 10: Følgemail

MLLA har tidligere bedt ASVL og RLJ om at indsamle informationer til studerende, som kommer fra 
sundhedsfaglige uddannelser.

ASVL og RLJ præsenterede det informationsmateriale, som de har udarbejdet om KSA til SUND-uddannelser.

MLLA tilføjede, at instituttet har fået bevilget midler til, at der kan laves en film om KSA. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

MLLA har allerede igangsat processen og vil løbende orientere studienævnet herom.

ASVL fremsender informationsmaterialet til JRL, som sørger for at få materialet videredistribueret til de rette modtagere.

10. Megaprojektudfordringer Forår 2021
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Bilag 11: Oversigt megaprojektudfordringer forår 21_SAMF

MLLA orienterede om, at dekanatet ønsker, at studienævnet diskuterer megaprojektudfordringerne.

MAF påpegede, at overskrifterne i oversigten (bilag 11) ikke er sigende. 

Derudover foreslog MAF, at studienævnet byder ind på mega projekterne med 2. semester.

MLLA forslog, at studienævnet byder ind på mega projekterne med 4. semester. 

MM bakkede MLLA op i at byde ind med 4. semester, da hun mener, at det er for omfattende på 2. semester.

MAF påpegede, at det også er vigtigt at nævne, at mega projekterne er for omfattende. 

ASVL foreslog, at man kan inddrage mega projekterne i projektbørsen på 2. semester.

Dette forslag var der opbakning omkring blandt nogle af studienævnets medlemmer.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

MR går videre med forslaget om at inddrage mega projekter som en del af projektbørsen på 2. semester.

MLLA melder studienævnets kommentarer tilbage til Prodekan Malene Gram.

11. Mødeplan 2021 og drøftelse af mødetidspunkt

Bilag 12: Udkast til mødeplan for 2021

JRL orienterede kort om det udkast til mødeplan for 2021 (bilag 12), som hun har udarbejdet.

Studienævnet diskuterede mødeintervallet samt tidsrummet for mødeafholdelsen.

Studienævnet besluttede, at studienævnsmøderne i 2021 skal afholdes hver 6. uger. 

Studienævnet besluttede ydermere, at to møder årligt skal afholdes som temamøde. Denne beslutning blev 
truffet på baggrund af MAF’s forslag om flere møder med diskussionspunkter. 

Derudover foreslog MAF, at der fremadrettet skal være et fast punkt på dagsordenen omhandlende 
informationer fra de studerende.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

JRL udarbejder et nyt udkast til mødeplan for 2021, hvor møderne placeres hver 6. uge. JRL udarbejder udkastet på 
baggrund af skemaerne på uddannelsen samt afdelingsmøderne i Sydhavnen.

JRL udsender nyt udkast til mødeplan for 2021 til studienævnet.
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12. Evt. 

SAVK orienterede om, at hun har fået mange henvendelser fra medstuderende omhandlende processen for 
gruppedannelsen på 2. semester. 

MLLA orienterede, at gruppedannelsen på 2. semester er planlagt uden hensyntagen til corona-restriktioner, 
da uddannelsen håber og forventer at køre processen som vanligt. Der vil derfor som udgangspunkt ikke 
blive lavet administrative grupper på 2. semester i foråret 2021.

Orientering fra det nye studenterpanel. Afventer informationer fra studenterpanelet. 
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