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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt 
Arbejde 

Dato: 18. november 2022 

Kl.: 09.00-12.00 

Sted: Lokale Studio 2, Fkj10B, 1. sal,  2450 København  

Studienævnet for 
Kandidatuddannelsen i Socialt 
Arbejde 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Øst 
 
Sagsbehandler: 
Camilla Vibe Andreasen 
Telefon: 9940 2576 
Mail:inst.issa.sn.ksa@socsci.aau.dk 
 
Dato: 18-11-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02460 

 

Deltagere: Maja Lis Lundemark Andersen (MLLA), Mette Rømer (MR), Mia Arp Fallov (MAF), Merete Monrad 
(MM), Søren Rudbæk Juul (SRJ), Christina Hostrup (CHO) 

Fraværende: Pierre Guldborg (PG), Thea Lytzen (TLY)  

Referent: Camilla Vibe Andreasen (CVA) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat  

Bilag 1: Referat af studienævnsmøde d. 30. september 2022 

Referatet blev godkendt. 

3. Orientering ved studienævnsformanden 

a. MLLA informere om, at Trond B. Klausen har godkendt, at MLLA skriver på LinkedIn, at KSA fortsætter 
med fuldt optag i KBH indtil 2025.  

b. Studieordnings ændringer gennemføres.  

c. MLLA gennemgik frafald på uddannelsen. Dette blev også gennemgået på undervisermødet den 17/11-
2022.  

d. MLLA orienterer om, at Jakob Skjøtt er ansat som ny institutleder pr. 1. januar 2023.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Vedr. 3a. CHO skal lave flyer omkring KSA’s fortsatte optag i KBH og AAL.   

4. Informationer fra de studerende 

CHO informere om, at det går fint i Studievejledningen. Grupperne på 1. semester er dannet. 8 studerende 
har ringet og spurgt, om de må tage uddannelsen på deltid.  Det er primært studerende, der arbejder som 
spørger om dette. Hun har ikke haft nogen kontakt til Studenterpanelet.  
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MLLA oplyser om, at det vil være en god ide at etablere en linje mellem Studenterpanelet og 
Studievejlederne og meningsfuldt at samarbejde med dem. MLLA foreslår at invitere Studenterpanelet til et 
SN-møde, samt at de kan deltage som observatører til alle Studienævnsmøder.  
 
I AAL er der nedsat et studenterpanel. I KBH er der ikke noget studenterpanel. Et forslag kunne være Harald 
fra KSA 1. semester.  
 
CHO informerer om, at Pizzadagen gik godt. De studerende ønsker flere af den slags arrangementer.   
 
Ift. undervisningen, påpeger CHO, at der en problematik ift. studerende, der ikke har en BA fra det sociale 
felt. Nogle af disse studerende har svært ved at følge fagsnak fx blandt Socialrådgiverne.  
 
Beslutning: MLLA pointerer, at der fremover skal være mere fokus på at repræsentere det brede felt i 
undervisningen.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til referat. 

5. Godkendelse af normkatalog gældende for E22 
 

Bilag 2: Normkatalog 

MAF nævner, at der på POF er vedtaget nogle andre timer. Seminartakster skal være 3 timer pr. lektion.  

Merete opdaterer arket med timenormer.  

Beslutning: Det gældende dokument ligger i Teams.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Godkendelse af det endelige normkatalog sættes på studienævnsmødet i december. 

6. Omlægning af undervisning til samlede undervisningsdage – beslutning 
 

Bilag 3: Oplæg fra Studierådsmøde 

Det blev diskuteret, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan omlægge undervisning til samlede 
undervisningsdage.  
Det blev diskuteret om – og hvordan de studerende skulle tage mere ejerskab af undervisningen. 
Studenterpanelet vil gerne eje noget mere af undervisningen.  
MLLA foreslår, at man kan lægge noget studenteraktivitet før frokost og derigennem lade dem får ejerskab af 
undervisningen. Det blev foreslået, at der skulle være mere selvvalgt litteratur ifm. projekterne.   
AMJ har haft studenteroplæg til hver eneste undervisning.  
MAF foreslog Peer Grading, samt at man kan spørge Studenterpanelet, hvordan undervisningen kan være 
mere studenterbåret.  
 
Pensum: Det blev diskuteret, hvordan Pensum kunne sammensættes, ved mere studenterbåren 
undervisning. Det blev foreslået, at der skal være mindre pensum og mere selvvalgt litteratur til 
undervisningen. Ideen om mere selvvalgt litteratur til projekterne blev nævnt og det blev foreslået, at 
projektet skal laves på fx 300 sider fra pensum og minimum 300 sider fra selvvalgt pensum. (akademiske 
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litteratur).  MLLA foreslog, at reducerer pensum til 75 sider pr. undervisning i stedet for 100. Og 300 sider 
selvvalgt pensum til projektet. MMO foreslog, at pensumændringen kunne træde i kraft E23, samtidig med 
den nye studieordning laves.  
 
Konklusion:   

- For nogle fag kan man meningsfuldt samle undervisningsdage på to dage. Fx valgfag.  
- MAF m.fl. understreger, at der skal være en forventningsafstemning før man lægger 

undervisningsdage sammen. De studerende skal tage mere ejerskab af undervisningen.  
- SN vil arbejde videre med hvilke studenterbårne aktiviteter der kan give mening. Også under 

hensyntagen til at de studerendes aldersgennemsnit er højere end andre steder.  
- Der skal være mindre pensum og mere selvvalgt litteratur til undervisning.  
- Overveje på 1, 2 og 3. semester at blokke dagene i to.  

 
Beslutning:  
Der skal tales med studenterpanelet omkring studenterbårne aktiviteter og SN skal beslutte hvad der skal 
indføres.  
Arbejdet med at understøtte studenterdrevne aktiviteter skal fortsætte.  
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
 
SN vil arbejde videre med hvilke studenterbårne aktiviteter der kan give mening. Også under hensyntagen til 
at de studerendes aldersgennemsnit er højere end andre steder.  
 
     Punkt 6A. Studieordningsændringer – (Punkt manglede på dagsordenen) 
 
 
Ret – og retsanvendelse i socialt arbejde  
Der var en diskussion af kurset i Ret-og retsanvendelse i socialt arbejde. Herefter kaldet RRE.  
 
Det blev diskuteret, om kurset skulle fastholdes som selvstændigt modul på 2. semester, eller om det skulle 
integreres i socialpolitik. MLLA foreslår, at det skal fortsætte som ét fag.  
Eksamensformen blev diskuteret, bl.a.  om RRE skulle integreres i projektet.  
 
Forslag om at RRE overordnet skal integreres i modul 2 projektet, med et særskilt kapitel i projektet, hvor 
problemformuleringen skal kobles til RRE’s ideer, tanker og perspektiver.  
 
Beslutning: MLLA forhører om det kan lade sig gøre at ændre eksamensformen.  
 
Øvrige fag 
Fagenes navne i studieordningen blev diskuteret.  
 
KSA 1. semester. Det sociale arbejdes felt.  
KSA 2. semester. Nyt navn: Socialt arbejdes kontekster.  
KSA 3. semester Forandringer i Socialt arbejde 
 

7. Erhvervskandidat herunder strategi 

Bilag 4: Beskrivelse af erhvervskandidat  
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 Lukket punkt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  
Intet til referat. 

8. Drøftelse af K-VIP funktionen på KSA ift. funktion og mulige satsningsområder v/Mette Rømer 
og Mia Arp Fallov 

 
MAF og MR har Karriere-VIP funktionen. Der afholdes møder med Lene Tølbøll omkring indhold af 
funktionen. Fx hvordan A-kasser kan hjælpe med at lave formidling. MAF/MR understreger at der er en 
aldersforskel på hvad de studerende har  brug for.  
 
MLLA spørger ind til om SN må bestemme hvad der skal laves i Karriere-VIP funktionen. Det ved MAF/MR 
ikke om de må.  
 
Det nævnes, at de akademiske BA har de største udfordringer med at finde arbejde. Det foreslås at arbejde 
med de akademiske BA og gøre mere for at de positionerer sig, frem for fx socialrådgiverne.   
 
MR foreslår, at det ved introduktionen til 3. semester, understreges at Projektorienteret Forløb (POF) kan 
være et godt springbræt til job.  
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Beslutning: MAF/MR fortsætter med at melde tilbage til SN, ift. hvordan det går med K- vip funktionen. 
Dette gøres med jævne mellemrum.  

9. Studiestartsevalueringer  

Bilag 5: Evalueringer studiestart Aalborg og København 

 
MLLA informerer om at studiestartsevalueringerne er på samme niveau som de plejer at være. Der er fortsat 
et ønske om flere sociale aktiviteter.   
 
Pizza-dagen var en succes. Det anbefales, at den ligger i slutningen af undervisningen eller i frokostpause. 
MR foreslår, at der inden for den første uge skal der være Pizza-arrangement.  
CHO påpeger, at de studerende kunne have gavn af mere tid til at tale sammen til studiestarten. De har 
bedre mulighed for at tale sammen første dag.  
 
Flere KSA 1. semester studerende har svært ved at finde ud af at tilmelde sig Moodle siderne ved 
Studiestart. MAF foreslår, at gøre Moodle mere enkelt og overskuelig for både VIP og de studerende.  
 
Beslutning:  
- Der skal fortsat være fokus på facilitering af sociale aktiviteter.  
- Der skal være en Pizzadag inden for de første 2 uger af semestret.  
 
- Moodle:  Studiesekretæren gør i F23 mere ud af at informere detaljeret om, hvordan man som studerende 
tilmelder sig Moodle siderne. Moodle åbner 20. januar 2023 for forårssemestret F23. 
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CVA foreslog at lave ’Stadsgrupper’ (grupper af tilmeldte studerende til et semester der findes i Stads) og 
knytte dem til et Moodlerum. Men Studiedata meddeler, at det kan man ikke gøre for 1. semester, da de ikke 
er tilmeldt i Stads i grupper, før efter Studiestarten.  
Den bedste løsning er derfor at fortsætte med, at de selv tilmelder sig, men gøre mere ud af at informere om 
hvordan det gøres, samt hvilke Moodlerum det præcis er, de skal tilmelde sig. I E23 åbner Moodle for de 
studerende 15. august.  
 
CVA arbejder på, at gøre Moodle siderne mere overskuelige eg enkle, også for VIP. Hvis der er tid til det, 
gøres det til F23, hvis ikke, bliver det til E23 (Moodle sider til E23, påbegyndes i marts 2023).  
 
På studiestartsdagen, skal tutorerne gøre mere ud af at fortælle om Moodle og vise hvordan det bruges til. 
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
CVA undersøger muligheden for at knytte Stadsgrupper til Moodle, for at tilmelde de studerende automatisk. 
I E23 skal der i Studiestartsbrevet til 1. semester, skrives mere detaljeret om, hvad Moodle er, hvordan 
man kommer ind på de enkelte Moodlesider mm. Der skal laves en simpel brugervejledning til de 
studerende på 1. semester, evt. udformet som en kort video. Ansvarlig: Studiesekretær 
 

10. Evt. 

Ikke noget til eventuelt.  
 

 


