
 

Side 1 af 5 
 

Kan frit distribueres 
Godkendt 
 

 

 
  
 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Ø. 
 
Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen 
Telefon: 9940 8021 
Email: afp@id.aau.dk 
 
Dato: 28-11-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02214 

 

Referat af møde i Studienævnet den 16. november 2022 

Deltagere:  
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant, studienævnsformand)  
Berith Heien (VIP-repræsentant) 
Per Østergaard (VIP-repræsentant) 
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Lina Skov (studenterrepræsentant og studenterstudievejleder) 
Sabine Vestergaard Dich (studenterrepræsentant og studenterstudievejleder) 
 
Afbud: 
Henriette Jørgensen (Observatør)  
Michella Dall (Observatør)  
Mikala Hummel (Observatør) 
Nanna Hjertensgård Jensen (Observatør) 
 
Øvrige deltagere:  
Anja Filtenborg Pedersen (referent) 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: Dagsorden  
Indstilling: Godkendelse 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat 

Bilag: Referat fra oktober 2022 
Indstilling: Godkendelse 

Referatet fra oktober og de to ekstraordinære møder d. 3. november 2022 og 7. november 2022 bliver 
eftersendt til studienævnets medlemmer til godkendelse. 
 
Ad 3. Tilbagemelding fra studerende – herunder studiemiljø 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering 
 
Modul 9:  
Der er problemer ift. planlægningen af undervisningen og vejledningen hen over julen. Det er lagt op til, at der 
skal bruges mest tid på projektet hen over julen, hvor der ikke gives vejledning. Der blev talt om, at de 
studerende måske kan tildeles vejledere tidligere på modulet, så de kan komme i gang med projektet. 
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7. semester:  
De studerende oplever, at det er svært at få samlet empiri, da virksomhederne og organisationerne ikke har tid 
eller interesse i at mødes med de studerende. Det blev drøftet, hvordan de studerende tager kontakt til 
kommuner og organisationer samt brug af vejlederen i den proces.  
 
Åbent Hus i Hjørring: 
Studievejlederne Lina Skov og Sabine Vestergaard har været til Åbent Hus-arrangement på UCN i Hjørring d. 
9. december 2022. De havde inden arrangementet haft kontakt til personalet på UCN, hvor de har fået en 
virkelig god behandling - hvilket de også fik på dagen. Der var 4 besøgende til standen i løbet af dagen, hvoraf 
2 deltog i oplægget. Der blev talt om muligheden for at købe tutorer til studiestarten i 2023 hos andre 
uddannelser, som allerede er på UCN. På den måde kan der sikres et tilhørsforhold til Hjørring og til ”huset”. 
 
Andet: 
Trivslen på uddannelsen har en karakter af at flere studerende er personligt udfordret. Mange studerende er 
pressede på egne forventninger til studiet og pensum, samt diagnoser som angst. Det kan blive svært for de 
studerende efter endt uddannelse at skulle varetage et job som socialrådgiver, hvis de er så personligt 
pressede. Det er vigtigt, at de studerende søger SPS-støtte, hvis de har behov for det. Studienævnet har 
tidligere besluttet, at der skal afholdes gruppedannelses-facilitering på alle moduler, for på den måde at hjælpe 
de studerende med at komme i en gruppe.  
 
Opfølgning:   
Maria kontakter modulkoordinator på modul 9 (Mona Ravn) ift. om der kan tildeles vejleder tidligere og om 
afleveringsfristen kan rykkes, samt en dialog om undervisningen på modul 9 fremover kan samles på tre uger i 
starten af modulet. 
 
Maria tager kontakt til modulkoordinatorerne for 7. semester (Mona Ravn og Mie Engen) for at høre deres 
vurdering af, om der er noget uddannelsen kan gøre/allerede gør for at hjælpe de studerende med kontakt til 
virksomheder og kommuner. Maria bringer også de bachelorstuderendes behov for at samarbejde med 
virksomheder/organisationer op med aftagerpanelet på mødet i januar 2023. 
 
Ad 4. Orientering fra studienævnsformanden 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering og diskussion 
 
Der afholdes uddannelsesseminar d. 5. december 2022 i Hjørring. 
 
Opfølgning: 
Intet til referat. 
 
Ad 5. Studiestartsevaluering 

Bilag: Evalueringer 
Indstilling: Godkendelse 
 
Der har været afholdt et før-studiestartsarrangement på uddannelsen i august. Der var stor tilslutning til 
arrangementet, hvor ca. 60-70 kommende studerende deltog. Derudover er koordinatorerne ved at arbejde på 
en omlægning af 1. semester, som tilgodeser de studerendes tidsforbrug på studiet samt sociale aktiviteter. 
 
Studiestartsevalueringen bære præg af, at de studerende har vidt forskellige behov. Det er forskelligt, om de 
studerende vægter det faglige eller sociale behov højst. Studieparathed er også en vigtig faktor. Et 
gennemgående problem er manglende kendskab til Moodle. Til studiestartsarrangementet blev de studerende 
hjulpet i gang med Moodle, men det var desværre ikke alle kommende studerede, der deltog i arrangementet. 
Det er besluttet, at før-studiestarts arrangementet skal gentages til næste år. Der er tanker om at få en fra IT-
afdelingen til at deltage til arrangementet.  
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Studienævnet havde følgende kommentarer til selve spørgeskemaerne: 
Der er ulemper ved standardiserede studiestartsskemaer, da der ikke kan spørges ind til konkrete tiltag. F.eks. 
spørges der ikke til oplevelsen af det nye før-studiestarts-arrangement. Spørgsmålene i spørgeskemaet kan 
også udformes anderledes og i en anden rækkefølge ift. hvad man ønsker/håber, at de studerende svarer. 
Eksempel: ”Hvad er du utilfreds med?” kan omformuleres til: ”Hvad synes du har været bedst?”. Hvis man 
alene spørger til, hvad de studerende har ”savnet” forudsætter man, at de har manglet noget, hvilket 
forstærkes, hvis man ikke også spørger til, hvad de har oplevet som positivt/godt. 
 
Opfølgning: 
Modulkoordinatorerne på 1. semester arbejder i samarbejde med studienævnsformanden videre med 
omlægning af 1. semester. Før-studiestarts-arrangementet fastholdes i 2023, da selve tilslutningen og den 
kvalitative opbakning på dagen var positiv.  
 
 
Ad. 6. Vejledning 

Bilag: Fra dagsorden oktober 2022 mangler vi drøftelse af to punkter 
Indstilling: Godkendelse 
 
 
Drøftelse af tilbud om og sikring af vejledning til studerende (bilag fremsendt af Lina Skov) 
De studerende er bekendte med tilfælde, hvor studerende med usædvanlige begrundelser hos undervisere har 
haft problemer med at få adgang til vejleder/vejledning. Det blev diskuteret, hvordan det kvalitetssikres, at de 
studerende kan gøre brug af vejledningstilbuddet.  
 
Vejlederrollen blev diskuteret. Der var enighed om, at vejledningen bør tilpasses de studerendes behov ift. 
fysisk kontra online vejledning. Vejledere er forpligtet på at levere den vejledningsopgave de har sagt ja til og 
være til rådighed/tilgængelig i den periode vejledning skal gives på det enkelte modul/semester. Hvis 
studerende ikke oplever, at de får den vejledning, de forventer, er det første tiltag at de studerende går i dialog 
med underviser. Det er vigtigt, at der laves forventningsafstemning. 
 
Studienævnsformanden kan gøres og bliver også i nogle tilfælde gjort bekendt med at en vejleder ikke står til 
rådighed for de studerende. I de tilfælde drøftes sagen direkte med vejleder.  
 
Studerende har ret til at rette en formel klage over vejledningen. 
 
Maria foreslog, at vejledningsrollen tages op med undervisergruppen, samt tilføjes i PBL-papiret, som fremover 
vil blive linket til fra semesterbeskrivelserne. De studerende er velkomne til at komme med input/oplæg til, hvad 
de opfatter som god vejledning. 
 
De studerende foreslog, at der nedsættes en fokusgruppe af studerende til at evaluere vejledningen. 
 
Vejledningspræcisering v/Per Østergaard 
Begrebet ’vejledning’. Hvilke spørgsmål kan vejledere drøfte med en gruppe, som har afleveret sin 
eksamensbesvarelse i Digital Eksamen? 
 
Det blev fastslået på studienævnsmødet, at det er eksaminators og censors opgave at forholde sig til den 
afleverede opgave i Digital Eksamen og ikke materiale, som er blevet eftersendt eller en efterfølgende 
dialog/vejledning. Der opfordres til at grænsen for vejledning trækkes meget skarpt op, så misforståelser 
undgås. Det står allerede i PBL-papiret og er almindelig praksis på uddannelsen, at vejledningen ophører ved 
aflevering af opgave/projekt. 
 
Opfølgning: 
Maria tager PBL-papiret med på uddannelsesseminaret, samt drøfter det med koordinatorerne. 
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Ad 7. PBL på Socialrådgiveruddannelsen 

Bilag: Ingen 
Indstilling: Orientering  
 
PBL-bilaget ligger på hjemmesiden og skal med på uddannelsesseminaret. Studienævnets medlemmer har 
indtil 30. november 2022 til at sende tilføjelser og forslag til rettelser til Maria. Efter seminaret skal PBL-bilaget 
godkendes af studienævnet på studienævnsmødet i januar 2023. 
 
Opfølgning:  
Anja sætter PBL-bilaget på til godkendelse på studienævnsmødet i januar 2023. 

Ad 8. Studieordningsændring 

Bilag: Godkendt indstilling + bilag fra møder 3. og 7. november, 2022 
Indstilling: Drøftelse 
 
Punktet er udsat til næste studienævnsmøde. 
 
Opfølgning: 
Sættes på dagsordenen til studienævnsmødet i december. 

 
Ad 9. Opfølgning handleplan 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Jf. handleplan, skal vi undersøge og dernæst handle på frafald 1. studieår; frafald normeret 
tid + 1 år samt studerendes tidsforbrug/studieaktivitet. Studienævnets input ønskes. 

 
 
Punktet er udsat til næste studienævnsmøde. 
 
Opfølgning: 
Sættes på dagsordenen til studienævnsmødet i december. 

Ad 10. Status Hjørring 

Bilag: Ingen bilag 
Indstilling: Orientering og diskussion 
 
Planlægningen af 1. semester er påbegyndt. I Hjørring vil vi have brug for og kan regne med at få et 
seminarlokale pr. hold hvilket gør skemalægningen nemmere. Maria er i gang med et udkast til 
personaleaktiviteter i Hjørring, samt personalevilkår og ansættelsesforhold for undervisere, sekretær og 
studievejleder i Hjørring. 
 
Der forventes svar på akkrediteringen d. 23. november 2022. 

Opfølgning: 
Maria sender besked ud, når der foreligger svar på akkrediteringen. 
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Ad 11. Eventuelt 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering og diskussion 
 
Opfølgning: 
Intet til referat. 


