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Studienævnsmøde – Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Der indkaldes hermed til studienævnsmøde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde  

 

Tirsdag d. 22. marts 2022, klokken 13.00-15.00 

Teams 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat  

Bilag: 1: Referat af studienævnsmøde den 8. februar 2022 

 

3. Orientering ved studienævnsformanden  

- Til jeres orientering er uddannelseszoom.dk nu opdateret med de seneste data fra 

Danmarks Studieundersøgelse (herunder KSA).  

- Pierre er sygemeldt 

- Proces ift. fremtid (KSA) 

- Optagelsestal (Alle ansøgere er optaget) 

126 ansøgere til København (Overbookingsloft hedder 164 (til 100 pladser). 

72 ansøgere til Aalborg (Overbookingstallet hedder 73 (til 50 pladser). 

- Orientering om ”Forsinkede studerende” v/Betinna  

Bilag 2: Gule studerende (Der er mere end 5 og mindre end 15 ECTS-point bagud)  

Bilag 2,1: Røde studerende (Mere end 15 ECTS-point bagude) 

 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/


 

4. Informationer fra de studerende 

 

5. Evaluering af praktiksteder v/Anne 

Bilag 3: Rapport praktiksteder KSA E21 

Til behandling i Studienævnet. 

 

6. Behandling af udkast til handleplan v/Maja 

Bilag 4: Handlingsplan for SN for kandidatuddannelsen i socialt arbejde udkast 

Bilag 4,1: Afventer MLLA 

Behandling af udkast til ny handlingsplan (Kun for uddannelser der lige har været igennem 
uddannelsesevaluering)  
 
Forslag: 1. og 3. semester – Skal lave oplæg til lærermødet 
 

7. Timenorm oversigten skal opdateres 

Forslag: 

1: Vejlederfordelingen skal ind under koordinatortimerne 

 

2. Tilføjelser i Timenorm oversigten:  

Bilag 5: Timenormer Fra Forår 2022_ Opd_18_03_2022 

Da sekretariatet ikke vil risikere, at I ikke får de timer I skal have. Så vil vi gerne have 

uddybet timenormerne lidt yderligere og tilføje følgende: 

- Klyngeseminar (1.sem)  = 5 timer pr gruppe 

- Praksisklynger (2.sem)  = 36 timer pr klynge 

- Klyngevejledning (4.sem)  = 5 timer pr. gruppe 

- Responsmøder  ?? 

- Andet vi skal have ind ?? 

 

3: Portfolio (2.sem) diskuteres 

Feedbacken på portfolio bliver pt. hos vejlederne. Både for ikke at lægge for meget ud i 

klyngerne; der er allerede gruppedannelse, praksis-visit, digital formidling, og vi skal passe 

på, at vi holder fokus, samt for at beholde muligheden for individuel feedback via vejleder. 

 

Feedbacken ift. portfolio godt må re-tænkes, fx ift. vejledningsnormen el.l., så vi sikrer, at 

feedbacken prioriteres og tages seriøst, og så de studerende ikke aflevere portfolio ud i den 

blå luft på M1 og M2. 

 

8. Forslag til semesterbeskrivelse  

Bilag 6: Mail 

Bilag 6,1: PDF-eksempel fra andet studie i KBH 

 

Diskuter om der skal datoer i semesterbeskrivelsen – Fordel/ulempe? 



 

 

9. Skemalægning på 3. semester v/Mette 

 

10. Opdatering af KSA M1 Teorier om Socialt Arbejde 

 

Bilag 8,1: Justering af PBL lektioner 

Bilag 8,2 - Justering af projektopgave på KSA M1 fra E22 

Bilag 8,3 - Oplæg til justering af fag på KSA modul 1 

Bilag 8,4 - Teorier om Socialt Arbejde E22 

 

11. Arbejdsbeskrivelse for modul og fagkoordinator 

 

Bilag 7: Arbejdsbeskrivelse for modul og fagkoordinator 

 

12. Evt.  

 


