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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt 
Arbejde 

Dato: 15. december 2022 

Kl.: 10.00-12.00 

TEAMS  

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: 15-12-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02460 

 

Deltagere: Maja Lis Lundemark Andersen (MLLA), Mia Arp Fallov (MAF), Merete Monrad (MM), Christina 
Hostrup (CHO).  

Fraværende: Søren Rudbæk Juul (SRJ), Mette Rømer (MR),  Pierre Guldborg (PG), Thea Lytzen (TLY) 

Referent: Camilla Vibe Andreasen (CVA) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat  

Bilag: Referat af studienævnsmøde d. 18. november 2022. 

Referatet blev godkendt. 

3. Orientering ved studienævnsformanden 

a) Online kandidatdag: https://www.aau.dk/uddannelser/moed-aau/kandidatdag 

Der har været afholdt online kandidatdag 1. december 2022 – der var omkring 30 deltagere. Det var mange 
spørgsmål omkring lukning af KSA. MLLA har lagt informationen vedrørende, at KSA fortsætter som 
uddannelse og først lukker i KBH med sidste optag 2025 på LinkedIn. Men der skal hurtigst muligt 
information omkring, at KSA fortsætter og først har sidste optag i KBH 2025, også på hjemmesiden.  

Kandidatdag i KBH 2023:  
Efter jul 2022 vil der blive afholdt en kandidatdag i KBH. CH skal bakke TLY op og få nogle flere 
repræsentanter med. MMO og MAF har tidligere skiftes til at holde oplæg på kandidatdagen. SN arbejder 
videre med dette (MLLA og CHO).  

b) Valg af studerende til studienævnet:  
Der er valgt 3 studerende ind i studienævnet på KSA (Benjamin Danielsen, Pierre Guldborg og 
Harald Jørgen Pedersen). De studerende indtræder i studienævnet pr. 1. februar 2023.  

https://www.aau.dk/uddannelser/moed-aau/kandidatdag
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c) Aftagerpanelmøde afholdt den 29. november 2022 
Alle aftagerne ønskede at fortsætte. Undtagen Birgitte Schjær Jensen. I stedet er peges der på 
Pernille Petersen, som bl.a. har været oplægsholder ifm. Dimission København 2022.  

Aftager panelet vil meget gerne fortsætte det samarbejder MMO har etableret med dem og de ville 
gerne holde nogle flere møder. Det er aftalt, at der afholdes møder hvert ½ år nu, for at få et mere 
dynamisk samarbejde med aftagerpanelet. Det aftales af prøve at holde møderne lidt kortere, men 
oftere fremover.  

d) Vedrørende ny Studieordning og ECTS:  

SN har tidligere diskuteret problematikken omkring at angive i Studieordningen, hvor mange ECTS 
det kræver at søge ind.  

Beslutning: Sagen har været omkring AAU juridisk afdeling og sætningen fjernes i den nye 
studieordning. Optagekontoret undersøger, hvordan dette skal skrives ind i Studieordningen, ift. 
lukningen i København. SN følger op på dette.  

Opfølgning pkt. 3.  (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Punkt 3a. Kandidatdag i KBH 2023:  

Efter jul 2022 vil der blive afholdt en kandidatdag i KBH. CH skal bakke TLY op og få nogle flere 
repræsentanter med. MMO og MAF har tidligere skiftes til at holde oplæg på kandidatdagen. SN 
arbejder videre med dette,  (MLLA og CHO).  

Punkt 3d. Vedrørende ny Studieordning og ECTS:  

SN har tidligere diskuteret problematikken omkring at angive i Studieordningen, hvor mange ECTS 
det kræver at søge ind.  

Beslutning: Sagen har været omkring AAU juridisk afdeling og sætningen fjernes i den nye 
studieordning. Optagekontoret undersøger hvordan dette skal skrives ind i Studieordningen, ift. 
lukningen i København. SN følger op på dette (MLLA).  

4. Informationer fra de studerende – herunder studiemiljø 

 
CHO fra AAL har ikke noget nyt at melde. Hun har haft to samtaler online med KBH-studerende.  

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

5. Datapakke og handlingsplan 
Behandling af datapakke, status på handlingsplan og opmærksomhedspunkter. 

Bilag: Datapakke, frafaldsanalyse og handlingsplan 

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 
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grundlag for et møde mellem prodekan, institutleder, viceinstitutleder, studienævnsformand, 
studienævnssekretær og kvalitetsmedarbejder d. 3. marts 2023. 
 
MLLA gennemgik datapakken og redegjorde for tallene:  

Frafald: Frafaldet på første studieår samt frafaldet på normeret tid + 1 år ligger for højt, og er markeret med 
rødt i datapakken.  Det er dog studienævnets vurdering, at vi er i en god udvikling, når man ser nærmere på 
tallene. Selvom vi har for stort et frafald på KSA 1. semester, er der et fald i KBH og den stigning, der er i 
AAL er ikke ret stor. Selvom der er en stigning begge steder, hvis man tager frafald over normeret tid, er det 
ikke en særlig stor stigning. Det er også relevant at bemærke, at Corona nedlukningen skal tages med i 
begrundelsen for frafaldet. Team LKK har lavet en mindre analyse af, hvilke studerende der falder fra ift. 
normeret tid. Det er primært socialrådgiverne. MLLA påpeger, at der skal være fokus på at holde øje med 
hvordan det udvikler sig fremadrettet ift. hvem det er der udgør frafaldet. 
 
På Avanceret udvikling i socialt arbejde fremgår der i datapakken et frafald på 7,7% på 1. studieår. Det står 
angivet at optaget var 26 personer i 2021, men der var kun 24 studerende – hvilket stort set svarer til de 
7,7%. Oprindeligt forventede man 26 studerende, men én selvbetaler trak sin ansøgning, fordi hun ikke 
kunne få det til at hænge sammen, derudover faldt én af de andre studerende med scholarship fra inden 
studiet startede. Studieformand Lars Uggerhøj mener derfor at der tale om en fejlregistrering, da 
uddannelsen ikke har haft frafald. 

Delkonklusion: Nøgletallene for frafald er taget til efterretning, og der er fortsat fokus på de handlinger der 
er sat i gang.  

Gns. Overskridelse af normeret studietid: Da tallene for overskridelse af normeret studietid er røde 
sættes punktet i handlingsplanen, så der kan formuleres en konkret indsats. 

Ledighed: Da ledighedstallene i datapakken er røde sættes punktet i handlingsplanen, så der kan 
formuleres en konkret indsats. 

Der var ikke yderligere kommentarer til nøgletal, som ligger på et tilfredsstillende niveau.  

STATUS PÅ HANDELINGSPLAN:  

Den allerede eksisterende handlingsplan retter sig mod at reducere frafald, bibeholde gode tal ift. normeret 
studietid. Dertil er der fokus på employability indsatsen som søger de studerendes mulighed for at få et 
arbejde. Disse indsatser dækker de røde områder i datapakken. SN har fortsat fokus på dette arbejde 
fremover. 
 
SN har forholdt sig til alle punkterne i handlingsplanen og der var på mødet specifikke kommentarer til og 
drøftelser af nedenstående punkter). 
 
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. 

Særligt fokus på tværgående indsatser ift. handlingsplanen:  
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MLLA bemærker at indsatser skal gå på tværs af instituttet. Employability indsatsen er påbegyndt. SN tager 
til efterretning, at der skal være fokus på tværgående indsatser. Indsatser er allerede i gang eller 
kortvarigt udskudt. Dog kan man først om 1-2 år se, om de tiltag vi allerede har iværksat, har en virkning.  

MM understreger, at der allerede er arbejdet meget med employability indsatsen og frafald og nævner at 
praksisforbindelsen skal styrkes.  

I forhold til employability, konkluderer MLLA at der er sat gang i nogle processer, der stadig er under 
udvikling. SN følger fortsat op på disse, for at sikre at de studerende får mest muligt ud af indsatsen.  

MAF påpeger, at der er fokus på at støtte de studerende ift. den svære litteratur, ved at sætte fokus på 
læsevejledninger.  

MM nævner, at vi skal have fokus på at arbejde med mere praksiskobling med fokus på employability: Det 
besluttes at tage dette op på lærermødet i april 2023. Ansvarlig: MM sørger for at det bliver taget op på 
lærermødet F23 april og laver et oplæg til lærermødet omkring praksiskobling.  

Konklusion: SN har gennemgået og diskuteret datapakken grundigt og holder fortsat fokus på 
handlingsplanen. Alle vigtige punkter er adresseret.  

Opfølgning pkt. 5 (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Datapakken. Der skal være fokus på at arbejde med mere praksiskobling, med fokus på employability: Det 
besluttes at tage dette punkt op på lærermødet i F23. Ansvarlig: MM vil gerne sørge for at det bliver taget 
op på lærermødet F23 april. MM laver oplæg til lærermødet omkring praksiskobling.  
 
Det godkendte referat arkiveres i Workzone på sagsnr. 2022-412-03130. Ansvarlig Anja Filtenborg 
Pedersen. 

6. Kvalitative evalueringer 

Bilag: Kvalitative evalueringer.  

3. semester:  

Der er lavet en kvalitativ evaluering for 3. semester.  

- Ret- og retsanvendelse: Der var konstruktiv kritik af ret- og rets anvendelse kurset. 
Undervisningen er god, med diskrepans mellem undervisningen og øvelserne. Studerende 
syntes det er et stort pensum til 24 timers eksamen. Kritikken går på sammenhængskraften i 
kurset.  

- Valgfagene:  

Utilfredshed med at der ikke var plads til alle studerende, på de store valgfag fx 
præstationskulturen.  

Ros til læsevejledningen (Tanja Dall og MM) og begrebsbingo (Tanja Dall).  

- Projektorienteret forløb: Kun studerende fra AAL deltog. De studerende ønsker mere 
vejledning. De studerende skal være bedre til at informere sig på Moodle og i 
semesterbeskrivelsen, da meget information kan hentes der.  
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- Onlinekurserne (Præstationskulturen og Kvalitative metoder) får gode anmeldelser fra de 
studerende.  

- KVANT: Studerende syntes det er svært kun at have undervisning på skærmen.  

MAF nævner at det er positivt, at der er lavet øvelser og gruppediskussioner på tværs af alle valgfagene nu.  

MLLA: Andreas har gode erfaringer med stud. oplæg til hver kursus. Det er en god måde at foretage 
studenterinvolvering på.  

  

  

Opfølgning pkt. 6. (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

SN anbefaler at involvere studerende ved hvert kursus.  
 

7. Semesterbeskrivelser – 2. og 4. semester (godkendelse) 

Bilag: Semesterbeskrivelser 2. og 4. semester + kommentarer fra modulkoordinator 
 
Semesterbeskrivelserne blev godkendt med følgende kommentarer: 
 
2 semester: 

- Afsnittet om digital formidling er godkendt. Der har været kursus i København for undervisere, i 
Digital formidling. Det var et godt kursus.  

- Vedr. faget organisation: Dette afsnit er ikke opdateret. Det godkendes skriftligt snarest 
- De udviklingstiltag der er lavet, skal have ro til at virke nogle gange, før der skal foretages 

yderligere ændringer (MLLA).  
- Afsnittet omkring praksisklynger: MLLA vil følge op med semesterkoordinatorerne på, hvordan 

kontakten til praksis kan blive endnu stærkere.  

 
4 semester:  

MM redegør for semesterbeskrivelsen. Der er kun ændret en smule i teksten omkring klyngerne. Der er i F23 
besluttet, at man skal være vejleder for mere end 1 speciale.  

Opfølgning pkt. 7. (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  

2. semester.  

- Opfølgning på opdateringen af organisation. SN-sekretær følger op på dette.  

- MLLA vil følge op med semesterkoordinatorerne på, hvordan kontakten til praksis kan blive endnu 
stærkere. 

8. Film vedr. uddannelsen 
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Bilag: Link til jubilæumsfilm: https://youtu.be/B4p7y5YssiY  

Det blev diskuteret om jubilæumsfilmen skulle ligge på nettet. GDPR-forhold blev diskuteret.  

Beslutning: Den skal ikke på hjemmesiden.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  

9. Eventuelt 

a) MAF tager problematikken på ift. at nogle studerende får dispensation til at tage 4. semester før de 
er færdige med 3. semester.  

MLLA: Der gives dispensation til nogle studerende og kommer med eksempler på årsagerne til dette.  Dette 
for at sikre af flest mulige studerende bliver færdige på kortest mulige tid. Der er altid tale om særlige forhold 
når disse dispensationer gives. 

b) Praksistilknytning blev diskuteret vedr. Modul 2. Det blev diskuteret om man kunne inddrage 
alumnerne for at lave en bedre praksiskobling. Strukturen for praksisklynger blev diskuteret.  

MAF og MM foreslår at der skal være en pulje af praksiskoblinger hvorfra de studerende kan vælge 
fra.  

MM foreslår at oplægget til næste år kunne være, at vi  inviterer alumner, aftagerpanel, tidligere 
kontakter udfylder SurveyXact spørgeskema med temaer mm. Det kan samles sammen og så kan vi 
tilbyde de studerende at vælge fra denne liste, eller selv opsøge noget kontakt før semestret starter. 
Eller de studerende skal selv komme med et bud på en kontakt. De skal, inden semestret starter, 
opsøge en kontakt.  På den måde få vi et overblik over hvem det gerne vil i dialog med os.  

c) MM afholder 15.12.2022 et webinar hvor de inviterede er alumner og CUBB-samarbejdspartnere. 
Der er 142 tilmeldte, 85 deltog.  

Beslutning: Diskutere dette på næste lærermøde.  

 

 

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

Diskutere punkt b og c på næste lærermøde F23.  

 

 

 

 

https://youtu.be/B4p7y5YssiY
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