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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: 20-12-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02215 

 

Referat af møde i Studienævnet den 15. december 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 november 2022 
Indstilling: Godkendelse 

Referatet fra november og de to ekstraordinære møder d. 3. november 2022 og 7. november 2022 blev 
godkendt. 
 
 
Ad 3. Tilbagemelding fra studerende – herunder studiemiljø 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering 
 
Der har været en del forespørgsler til ansøgning via kvote 2 i studievejledningen. 
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Der er afholdt mundtlig evaluering på modul 9, som forløb rigtig godt. Modulkoordinatoren Mona Ravn var 
meget lydhør og modulet justeres til næste år ift. at undervisningen samles på de første uger af modulet.  
 
Opfølgning:   
Intet til opfølgning. 
 
 
Ad 4. Orientering fra studienævnsformanden 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering og diskussion 
 
Årets underviser 
Per Østergaard er kåret til årets underviser på Socialrådgiveruddannelsen. 
 
Ekstraordinære prøver 
Studienævnet besluttede, at der skal afholdes ekstraordinære prøver i juni for alle prøverne på 1. semester. 
Dette som følge af omlægningen af 1. semester for september 2023, hvor den nye studieordning træder i kraft. 

AAU-valg studerende 
AAU-valg 2022 er afsluttet og valgresultaterne er opgjort. Der er på Socialrådgiveruddannelsen valgt tre 
studerende ind i studienævnet pr. 1. februar 2023. De tre studerende er: Amalie Kristina Vejen Svanborg 
Nelving (4. semester), Camilla Rosenberg Otzen og Martynas Pakamoris (2. semester). 
 
Studentermøder 
Studienævnsformand Maria Appel Nissen har afholdt studentermøder og mundtlig evaluering på alle 
semestrene. Ift. studiemiljøet, så efterlyser de studerende en kombination af sociale og faglige aktiviteter. Maria 
foreslog, at uddannelsen kan begynde planlægningen og tænkte det som optakt ift. det kommende 50-års 
jubilæum på uddannelsen i 2024. 
 
Bemandingsnotat 
Prodekan Marlene Gram har som forberedelse til akkrediteringen, bedt om at få tilsendt bemandingsnotater 
samt bemandingsoversigter for alle moduler med undervisere, vejledere, modulkoordinatorer samt 
forskningsgruppetilhørsforhold for foråret 2023. Der er desværre ikke mulighed for at udskyde deadline, hvorfor 
hvert institut skal indsende bemandingsoversigter samt -notater til prodekanen inden jul.  

Kvalitetssikringsteamet har på vegne af institutleder Trond Beldo Klausen og viceinstitutleder Lene Tølbøll og 
bedt studienævnsformændene om at kvalitetssikre bemandingsoversigten (ift. bemanding på modulerne, 
bemanding, modulkoordinatorer og forskningsgruppetilhørsforhold).  

Studienævnsformand Maria Appel Nissen har arbejdet på bemandingsnotatet for foråret 2023. Den generelle 
udfordring med at sikre relevant forskningsbaseret bemanding er udfordret pga. frikøb, især inden for 
beskæftigelsesområdet og det psykologfaglige område. Studienævnsformanden og instituttet har taget initiativ 
til dialog med Institut for psykologi og kommunikation om anvendelse/rekvisition af VIP, men udfordringerne er 
ikke løst endnu. 
 
Klage 
Hvis man som studerende klager over eksamen, så har uddannelsen haft en praksis om, at så længe 
klagesagen ikke er afgjort tildeles den studerende ikke en pågældende vejleder/eksaminator. Skal det samme 
være gældende ved klager over en vejleder? Altså at den studerende skal tildeles en ny vejleder ved 
indsendelse af klage over vejledning, eller skal der først tildeles ny vejleder, når klagen er afgjort? 
Studienævnet besluttede, at der skal tildeles ny vejleder ved indsendelse af klage. Begrundelsen er ikke 
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medhold i klagen men, at projektskrivningsperioden er forholdsvis kort, og at samarbejdet er vanskeligt at 
fortsætte for begge parter.  

Kvote 2 høring 
Optagelseskontoret har sendt studienævnet den årlige høring vedr. de relevante kriterier og aktiviteter, der skal 
gælde i forbindelse med Optagelsen 2023, når der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser til 
rådighed på første år af bacheloruddannelsen.  

Studienævnet bedes gennemgå om de aktiviteter der tidligere er indmeldt, er dem som studienævnet stadig vil 
vurdere, som værende særligt relevante. De nuværende udvælgelseskriterier i kvote 2 til alle AAU’s 
bacheloruddannelser tager udgangspunkt i en konkret helhedsvurdering af hver enkelt ansøger, og der lægges 
der vægt på et karaktergennemsnit i de specifikke adgangskravsfag og på andre relevante aktiviteter ud over 
den adgangsgivende eksamen. Der vil kunne lægges vægt på fritidsarbejde, udlandsophold, højskole, frivilligt 
arbejde mv. i tillæg til et fagsnit. Der må i den konkrete vurdering lægges vægt på maks. 12 måneders 
relevante aktiviteter. Fordelingen af studiepladserne mellem kvote 1 og 2 fastsættes af Styrelsen i februar hvert 
år efter indstilling fra universitetet. I kvote 1 prioriteres ansøgerne alene efter faldende kvotient. 

Studienævnet besluttede, at de allerede fastsatte aktiviteter og kriterier fastholdes. 
 
Opfølgning: 
Studienævnsformand Maria Appel Nissen sender bemandingsnotatet for foråret 2023 til instituttet. 
 
 
Ad 5. Ansøgninger 

Bilag: Intet 
Indstilling: Godkendelse 
 
Der er ikke indkommet nogen ansøgninger til studienævnet. 
 
Opfølgning: 
Intet til opfølgning. 
 
 
Ad. 6. Studieordningsændring (pkt. fra studienævnsmødet i november) 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Information 
 
 
1. semester 
Der er igangsat og ønsker til proces vedr. ændringer 1. semester. Der har været afholdt et møde i modulteamet 
og der afholdes et nyt møde i den kommende uge om en fælles forståelse af studieordningens rammer og 
opgaven, samt helt konkrete ideer, så semesterbeskrivelsen kan komme i proces. Processen skal fra 
arbejdsgruppen og ud til hele underviser- og vejledergruppen. Studienævnet har under pkt. 4 besluttet, at der 
afholdes ekstraordinære prøver på 1. semester i juni 2023. Det blev derudover besluttet, at de studerende, som 
endnu ikke er påbegyndt deres uddannelse overflyttes til den nye studieordning pr. 1. september 2023. 
 
6. semester 
I forbindelse med indtastningen af studieordningen i Studieordningsdatabasen, har Uddannelsesjura bedt os 
om, at der i Hjørring (udover valgmodul C), skal tilføjes minimum ét yderligere valgfag i valgfagsgruppen med 
begrundelsen, at der ikke er tale om et reelt valg, hvis de studerende ikke har minimum to moduler at vælge 
imellem. Studienævnet har via godkendelse på mail tilkendegivet, at valgmodul D og E også udbydes i Hjørring 
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i studieordningen 2023/2024, dog med forventningen om at søge om dispensation til at ændre udbuddet af 
valgmoduler i Hjørring inden foråret 2026 fx mhp. at kunne udbyde særlige valgmoduler i Hjørring. 
 
Opfølgning: 
På studienævnemødet i januar skal studienævnet drøfte udbuddet af valgmoduler i Hjørring. 
 
 
Ad 7. Evalueringsnotater F2022 / evalueringer med studerende (Bilag) 
 

Bilag: Evalueringsnotater fra efteråret 2022 
Indstilling: Orientering  
 
Studienævnet behandlede de indsendte evalueringsnotaterne. Opdelingen af modul 3 og 4 blev diskuteret. Det 
er vigtigt, at de studerende kan se sammenhængen mellem modulerne og progressionen i undervisningen. På 
modul 3 og 4 er der gang i et projekt om sammenhængen mellem jura og socialt arbejde. 
Studienævnet takker modulkoordinatorerne for evalueringsnotaterne og bemærker, at der er gode tiltag på alle 
moduler. Det har fungeret godt med de kvalitative evalueringer med de studerende, som er mere uddybende 
end tidligere notater. Det er dog stadig vigtigt at have dialog med de studerende undervejs på modulerne. 
 
Opfølgning:  
Intet til referat. 

Ad 8. Semesterbeskrivelser F23 

Bilag: Semesterbeskrivelse for 2., 4. og 6. semester 
Indstilling: Godkendelse 
 
Modul 3 
Der er sket en ændring på modul 3. I foråret 2022 blev eksamenstiden ændret fra 24 til 48 timer, hvilket 
desværre har givet udfordringer ift. mistanke om plagiat. Modulteamet har talt om, hvad der kan gøres for at 
mindske dette problem, da det er svært at påvise, hvis der ikke er tale om konkrete fejl som gengives i 
opgavebesvarelsen. Konsekvensen heraf er, at eksamenstiden fra foråret 2023 reduceres til 6 timer og 
opgaven minimeres til en case på 1 side. De 12 spørgsmål, som casen tidligere har indeholdt, reduceres til 4. 
Der skal være en reel mulighed for, at opgaven kan løses på de 6 timer.  
 
På modul 3 bliver der også mere tid til eksamensforberedelse end der tidligere har været. Sidste undervisnings 
dag på modulet bliver d. 23. marts 2022. Eksamen afholdes tirsdag d. 11. april 2022. Der skal som noget nyt 
også være administrativt nedsatte studiegrupper på modul 3. Grupperne strækkes ind over modul 4, så de 
studerende ved modulstart har en gruppe, men der kan ændres i grupperne under gruppedannelsesprocessen 
på modul 4.  
 
Modul 4  
På modul 4 er seminaret ændret til gruppevejledninger. 
 
6. semester 
Der er tidligere blevet talt, om de studerende skal have tildelt ny case til syge-/reeksamen på valgmodul A og B. 
I foråret 2022 blev det besluttet, at de studerende skulle gå til eksamen i samme case, men med mulighed for 
at rette ændre i deres besvarelse. Studienævnet har nu besluttet, at de studerende skal have tildelt ny case til 
reeksamen. Hvis den studerende har afleveret opgave til eksamen, men er syg til det mundtlige forsvar, så skal 
den studerende dog stadig op i samme case, men modtager ikke feedback på opgaven eller yderligere 
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vejledning.  
 
 
Opfølgning: 
Studienævnet har indtil juleferien til at komme med kommentarer til semesterbeskrivelserne. Hvis der ikke 
kommer kommentarer, så betragtes semesterbeskrivelserne som værende godkendt af studienævnet. 
Sekretariatet gennemgår semesterbeskrivelserne og læser korrektur inden de offentliggøres i januar. 
 

Ad 9. Kvalitetssikring (datapakke og handleplan) (Bilag) 
Bilag: Datapakke og handleplan 
Indstilling: Drøftelse og behandling 
 
 
Som en del af den årlige kvalitetsopfølgning skal studienævnet hvert andet år lave en kvalitetsrapport (med 
undtagelse af det år, uddannelsen skal igennem en uddannelsesevaluering). Der er udarbejdet et udkast til en 
kvalitetsrapport, som studienævnet skal drøfte og komme med input til. Desuden skal studienævnet forholde 
sig til status på handlingsplanen for uddannelsen samt datapakken. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for 
et møde mellem prodekan, institutleder, viceinstitutleder, studienævnsformand, studienævnssekretær og 
kvalitetsmedarbejder d. 10. marts 2023. 
 
Datapakken 
Studienævnsformand Maria Appel Nissen gennemgik datapakken med følgende nedslag:  
 
Ledighedstallet er faldet og ligger nu på 6,3% for 4.-7. kvartal efter endt uddannelse. De planlagte 
vejledningstimer er 34,6 timer og den planlagte undervisningstid er 193,6 timer.  

 
Frafald første studieår er steget fra 17,2% i 2020 til 21,7% i 2021. I 2019 var den 16%. Studienævnet 
diskuterede mulige grunde til det øgede frafald. Der blev bl.a. talt om frafaldet på AAU mon varierer ift. 
Professionshøjskolerne. De sociale problemer er flyttet ind på uddannelsesinstitutionerne. Det har en 
betydning, og det skal tages alvorligt at flere og flere unge får diagnoser, som angst og depression. Unge bliver 
pålagt uddannelsespålæg, selvom de ikke er mentalt klar til det. Der blev talt om studiemiljøet (det manglende 
studiemiljø) har indflydelse på frafaldet. Holdstørrelsen kan også have indflydelse. Kan mindre hold eller 
klyngeundervisning være med til at mindske frafaldet? En forklaring kan også være åbningen af samfundet 
efter Corona-nedlukningerne 2020 og vinter/forår 2021 og unges motivation, valg af sabbatår osv.  
 
Frafaldet normeret studietid + 1 år er steget fra 36,9% i 2016 til 44,4% i 2017, men tallene kan se anderledes 
ud nu. Jf. også at årgang 2017 generelt var et afvigende hold med større frafald på 1. studieår og samlet 
studietid.  
 
Handleplanen 
Handleplanen blev gennemgået. Punktet ledighed lukkes, da tallet nu er på 6,3% og dermed grønt. 
Ift. frafald er der igangsat en ændring af 1. semester for at mindske frafaldet. Der er i omlægningen af 1. 
semester lagt sat fokus på en balance mellem sociale og faglige aktiviteter med virkning fra september 2023 i 
Aalborg og Hjørring. Derudover vil der kun blive afholdt en eksamen i stedet for nuværende tre eksaminer på 
semestret og der vil blive givet væsentligt mere feedback.  
 
I august 2022 afholdt studievejlederne på uddannelsen et velbesøgt før-studiestartsarrangement, hvor de 
studerende kunne møde deres kommende studiekammerater og få hjælp til at komme på mail og Moodle. 
Dette tiltag vil blive gentaget i august 2023. 
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Handlingsplan punkt 6.2-6.16 
Disse punkterne er tværgående indsatser på instituttet, som også knytter an til udmøntningen af strategien, og 
håndteres løbende af viceinstitutleder Lene Tølbøll med inddragelse af instituttets employability-team samt af 
evt.  øvrige relevante aktører. Studienævnet har taget punkterne til efterretning. Planen følges, og der er ikke 
yderligere kommentarer hertil.  

Opfølgning: 
Maria arbejder videre med handleplanen inden deadline. 
Anja arkiverer det godkendte referat i Workzone på sagsnr. 2022-412-03131. 
 
Ad 10. Undersøgelse af studerendes frafald 1. studieår, studieaktivitet og frafald normeret tid + 1 år 
(Bilag) 
Bilag: Tekst til besked om forebyggelse af frafald på 1. studieår 
Indstilling: Orientering og diskussion 
 
Studienævnsformand Maria Appel Nissen har udarbejdet en mail, som skal sendes ud til 1. års studerende i 
november og april måned. Mailen indeholder et tilbud om forskellige vejledningstilbud på Aalborg Universitet. 
Mailen skal samtidig danne grundlag for en undersøgelse af, hvorfor nogle studerende på 1. semester vælger 
af stoppe på uddannelsen. Det er planen, at der på baggrund af denne undersøgelse vil kunne igangsættes en 
målrettet indsats til forebyggelse af frafald på 1. studieår. 
 
Opfølgning: 
Studienævnsformand Maria Appel Nissen videreformidler mailen til studiesekretæren på 1. studieår til 
udsendelse i april og november måned. 

Ad 11. PBL-papir 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Godkendelse 
 
Der blev arbejdet med PBL-papiret på seminaret i Hjørring d. 5. december 2022. Maria har efterfølgende 
modtaget kommentarer fra undervisergruppen, som skal indarbejdes i dokumentet.  
Punktet udsættes til studienævnsmødet i januar 2023, så de fremsendte kommentarer kan indarbejdes i 
dokumentet inden godkendelsen. 
 
Opfølgning: 
Intet til referat. 

Ad 12. Status Hjørring 

Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering og diskussion 

 
Der ønskes en drøftelse samt studienævnets indstilling til bilag vedr. Studiemiljø og Campusliv.  
Bilaget rummer elementer, som skal varetages af ISSA og studienævn i samarbejde og forud for studiestart 
september 2023.  
 
Opfølgning: 
Intet til referat. 

Ad 13. Eventuelt 
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Bilag: Intet bilag 
Indstilling: Orientering og diskussion 
 
Ingen punkter. 

 
Opfølgning: 
Intet til referat. 

 


