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Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Lis Vestergaard Carlsen  
Telefon: 9940 7333 
E-mail: kontakt@mbu.aau.dk 
  
Dato: 15-12-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02641 

 

Referat af MBU-studienævnsmøde den 15. december 2022 
 
Deltagere: Mie Engen, (Anne Görlich), Anne-Kirstine Mølholt, (Stella Hoff Bruun (næstformand) deltog fra kl. 13.20 fra og 
med punkt 5, Hendrik Dam Laernoes (studerende). 

Afbud: Hanne Hartoft, Anne Görlich  

Øvrige deltagere: Lis Vestergaard Carlsen (referent) 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 26.10.2022 

Bilag: Referat fra studienævnsmøde 26.10.2022 

Dagsorden til dagens møde og referat fra studienævnsmøde den 26.10.2022 blev godkendt. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 2. Gensidig orientering 

Orientering fra studenterrepræsentanten:  Spørgsmålet om vejlederrollen og forventninger til vejledningen fylder 
meget hos de studerende på 3. semester. Der er en oplevelse af stor forskellighed i vejledningen afhængigt af, 
hvem der vejleder. De studerende har fx en oplevelse af, at nogle vejledere kun læser og giver respons på 
materiale én gang – også selvom det er det indledende afsnit, som har ændret sig meget siden projektstart. 
Andre vejledere læser gerne dette afsnit én gang mere. Der er behov for en afklaring af forventninger til vejled-
ningen. Studienævnsformanden informerer om, at MBU har et dokument med en vejledning for rammerne om-
kring vejledningsprocessen, som er tilgængelig for både undervisere og studerende. Studienævnsformanden 
fortæller, at dette dokument lige er blevet udbygget og specificeret – som respons på de studerendes feedback 
til studienævnet. Dokumentet skal drøftes på et kommende lærermøde i slutningen af januar, således at der er 
klarhed omkring god vejledningspraksis og rammerne herfor på. Studienævnsformand Mie Engen foreslår, at 
rammen for vejledning drøftes igen ved starten på 4. semester, således at der er klart for alle hvordan rammerne 
er på uddannelsen.  

Orientering fra Anne-Kirstine Mølholt, koordinator på 1. semester: En hurtig orientering om den mundtlige evalu-
ering på 1. semester. Der er en oplevelse af at de studerende er kommet ret sent i gang med deres projekter, - 
og at de har følt sig uforberedt på, hvad et projekt egentlig er. De studerende er fra starten af uddannelsen 
orienteret om, at PBL også indebærer ansvar for egen læring. Vejledning tilbydes efter behov i den enkelte 
gruppe og aftales mellem gruppen og vejleder. 
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Orientering fra studienævnsformand. Kontakten med Socialstyrelsen som er gældende indtil september 2026 er 
nu underskrevet. Tilskuddet til uddannelsen er mvf. E23 nedsat til kr. 20.000 pr. semester. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 3. Godkendelse af semesterbeskrivelser – 2. og 4. semester 

Studienævnet bedes drøfte og godkende semesterbeskrivelserne for foråret 2023.  

Kresta Munkholt Sørensen er tilknyttet som gæsteforelæser på 2. semester. Ellers er der ingen ændringer i for-
hold til tidligere. 

Semesterbeskrivelserne for 2. og 4. semester godkendt. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 4. Godkendelse af undervisningsbeskrivelser og litteraturangivelser på Moodle 

Studienævnet bedes som forberedelse gennemgå undervisningsbeskrivelser og litteraturhenvisninger for 2. og 
4. semester på Moodle. Beskrivelserne godkendes på mødet.  

Undervisningsbeskrivelser og litteraturhenvisninger på 2. og 4. semester er godkendt. 

Opfølgning: 

Studenterrepræsentanten efterspørger en grundbog på 4. semester. Studienævnsformanden vil overveje, om 
dette er en mulighed. 

Ad 5. Behandling af datapakke.  

Studienævnet bedes drøfte data for de enkelte indikatorer samt overveje mulige tiltag, der kan iværksættes på 
baggrund af behandlingen 

Studienævnsformanden indledte med at konstatere, at alle indikatorer i datapakken for MBU er grønne, dvs. de 
er tilfredsstillende og kræver derfor ikke handling. Det gælder optag, prøveresultater, årselever, VIP/DVIP og 
STUD/VIP samt dimittender. Studienævnet gennemgik og forholdt sig derefter til samtlige indikatorer i datapak-
ken.  

Der er et mindre fald i optag i 2022, hvilket kan hænge sammen med en mindre intensiv markedsføringsindsats 
i 2022 i forhold til 2021 pga. manglende ressourcer (primært tid) til at udføre dette arbejde. I sommeren 2021 
kontaktede studienævnsformanden personligt alle, der havde vist interesse for MBU i forbindelse med markeds-
føringen. Den personlige kontakt i form af telefonsamtaler mundede ud ca.8 ekstra ansøgninger til holdet i Aal-
borg 2021. Denne tidsintensive indsats er ikke en del af timehonoreringen som studienævnsformand, og derfor 
har der ikke været personlig opfølgning i 2022. Der er ansat en kommunikationsmedarbejder i 



 

Side 3 af 4 
 

Fællesadministrationen for Institut for Politik og Samfund & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, og der 
igangsættes snarest produktion af en markedsføringsvideo til MBU-uddannelsen. 

Studienævnet vil fortsat have opmærksomhed på indsatser for at bevare et tilfredsstillende optag.  

Studenterrepræsentanten giver udtryk for, at man som kommende studerende typisk orienterer sig på uddannel-
sens hjemmeside som grundlag for en efterfølgende samtale med sin leder, som er den der kan bevilge midler 
til efter- og videreuddannelse. Derfor er det vigtigt, at MBU klæder potentielle studerende på med informations-
materiale med gode argumenter for at bevillige uddannelsen, der kan bruges i forhandlinger med ledelsen. Det 
skal afklares, om kommunikationsmedarbejderen kan lave informationsmateriale, som sendes direkte til MBUs 
aftagere, fx kommunale ledere på børneområdet. 

Prøveresultaterne ligger stabilt og over gennemsnit, hvilket betragtes som tilfredsstillende. VIP/DVIP og 
STUD/VIP ratio er ligeledes tilfredsstillende.  

Studienævnet har således drøftet hele datapakkens indhold. 

 

Opfølgning: 

Det skal følges op på udarbejdelse af informationsmateriale, der henvender sig til MBUs aftagere – gerne i en 
direkte form, fx via mail.  

 

Ad 6. Handlingsplan for MBU 

Studienævnet bedes drøfte status på MBU-uddannelsens handlingsplan. 

Kvalitetsområde 1: Dette er et løbende opmærksomhedspunkt, der kræver kontinuerlig indsats. Se ovenfor. 
Studienævnet drøftede status på indsatser i MBUs handleplan, og der var enighed om, at det er relevante ind-
satser. Der er behov for mere organisatorisk og institutionel opbakning om markedsføringsindsatsen, så MBU 
opnår fordele ved at være en del af en stor organisation med ressourcer og erfaring i forhold hertil.  

Kvalitetsområde 2 blev drøftet: Studienævnet forholdt sig til status på dette handleplansmål og var enige om, at 
handleplansmål 2 anses for at være afsluttet. I januar 2023 afholder studienævnsformanden et møde med 
CEFU med henblik på af drøfte muligheder for en evt. specialisering i ungeinterventioner på 3. semester. Impli-
kationer for studieordning mv. skal afsøges grundigt.  

Kvalitetsområde 3 blev drøftet. Studienævnet forholdt sig til status på dette handleplansmål og var enige om, at 
det anses for at være afsluttet. MBU har en tydelig profil i forhold til faglig ledelse, hvilket også afspejler sig i 
profilen på de studerende, som tager uddannelsen.  

Vedrørende punkterne om tværgående indsatser, som også knytter an til udmøntningen af strategien, og hånd-
teres løbende af viceinstitutleder med inddragelse af instituttets employability-team samt af evt.  øvrige rele-
vante aktører, har studienævnet har taget punkterne til efterretning. Planen følges, og der er ikke yderligere 
kommentarer hertil. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 
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Ad 7. Evt. 

Intet under eventuelt. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

 


