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Referat af møde i MBU-studienævnsmøde den 8. oktober 2021 

 

Deltagere: Mie Engen, Anne Görlich, Anne-Kirstine Mølholt, Hanne Hartoft,  

Afbud: Mohamad Hassan (studerende) 

Øvrige deltagere: Lis Carlsen og Louise Luther (referent) 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 30.08.2021 

Bilag: Referat fra studienævnsmøde 30.08.2021 

Referatet er godkendt uden bemærkninger.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 2. Velkommen til Louise Luther – og orientering fra sekretariatet 

Louise er ny i mastersekretariatet og vil sammen med Lis og Pia være tilknyttet MBU og MPG. Målet er, at se-

kretariatet i fællesskab varetager masteruddannelserne på tværs.   

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 3. Gensidig orientering 

Vi er gået  i gang med de kvalitative evalueringer af studiet, jf. instituttets nye retningslinjer. Skabeloner til midt-

vejsevalueringen og den afsluttende evaluering ligger i MBU-Moodlerummet sammen med den nye evalue-

ringsprocedure. Midtvejsevalueringen ligger den sidste dag på 2. indkald på 1. semester.  

Fredag den 8. oktober blev der afholdt kval. evaluering på 1. semester. I denne forbindelse vil studiet gerne 

høre, hvordan studiestarten har været, og hvordan oplevelsen er af de første indkald. Derfor var der arrangeret 

fælles morgenmad med de studerende fra 1. semester, MBU i Aalborg. De studerende oplyste, at Moodle fun-

gerer godt, og at alle de relevante informationer til stede. De følte sig godt taget imod på uddannelsen.  

Der kom spørgsmål til, hvordan man booker grupperum til gruppearbejde. Her skal man sende en mail til sekre-

tariatet – så finder vi grupperum til dem. De studerende skal ikke selv booke rummene som normalt ved dag-

studier.  
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I KBH er der ikke mulighed for grupperum. De studerende har fået samme lokale til undervisning i KBH, men vi 

mangler en mulighed for grupperum. Sekretariatet undersøger nærmere om muligheden for det.  

Der kom input fra de studerende om fx summeøvelser. De studerende oplever for meget støj i lokalet. Det 

kunne fungere bedre at tage snakken i plenum, eller at de studerende får mere tid til disse øvelser, hvor de fx 

kan sætte sig ud i grupper.   

Modulkoordinator skal som opfølgning på evalueringen skrive et kort notat efter skabelonen (fra MBU-undervi-

ser-rum) og sende til studienævnet.  Notatet sendes rundt til underviserne på semestret til kommentering og 

behandles på næste studienævnsmøde.   

Opfølgning fra sidste møde: 

- Der har været et ønske om et Moodlerum til MBU-undervisere. Rummet fungerer nu.   

- Behandling af studieordningsændringer. Lis er i gang med at taste ændringerne.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 4. Drøftelse og foreløbig lektionsplan for 2. og 4. semester 

Lektionsplanerne for 2. og 4. semester drøftes for at kvalitetssikre det faglige indhold på de kommende seme-

stre. Planlægningen af 2. og 4. semester har fungeret godt. Der er en god faglig rød tråd i indholdet. 

Der er stadig mulighed for mindre justeringer, hvis der er behov for det.  

Lektionsplanen for 2. semester er klar til at blive oprettet i Moodle af sekretariatet, så undervisere kan lægge 

deres materiale ind.  

I lektionsplanen for 4. semester er en økonomiforelæsning fjernet efter input fra de studerende. Anne Görlich 

afholder i stedet en forelæsning om samfundsmæssige forandringer og deres betydning for udsatte børn og 

unge. Derudover er der en del projektarbejde på semestret, fordi de studerende værdsætter tid til arbejdet med 

masterafhandlingen.  

Relevante undervisere har fået en mail med en begrundelse for, hvorfor deres forelæsning er udgået af den 

kommende lektionsplan.  

  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 5. Evt.  

Den middag, der blev afholdt med de studerende i forbindelse med studiestart for trivselsmidler, fungerede rig-

tig godt, og det var en god måde at tage imod de nye studerende. Der var god stemning til middagen og holdet 

virkede engageret. Det var et godt initiativ, som vi gerne vil kunne give videre til kommende studerende.  

Næste møde afholdes den 15. december.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 


