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Referat MBU-studienævn den 7. februar 2023 

 
Deltagere: Mie Engen, Anne-Kirstine Mølholt, Henrik Dam Laernoes (studerende), Stella Hoff Bruun (stude-
rende) 

Afbud: Anne Görlich, Hanne Hartoft 

Referent: Susanne Kildahl 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 15.12.2022 

Bilag: Referat fra studienævnsmøde 15.12.2022 

 

Referatet godkendt. Dagsorden for mødet godkendt. 

Ad 2. Gensidig orientering – herunder orientering fra studienævnsformand 

Opfølgning: 

Ad 5. Kvalitetsstatusmøde den 28.02.2023 flyttes til næste SN-møde. 

 
Det er vigtigt, at der igen gøres opmærksom på studienævnets arbejde overfor de studerende på 2. semester, 
Kbh., så de ved, hvad der foregår i nævnet og hvem studenterrepræsentanterne er. Det kunne være fint med 
eksempler på det arbejde, som studienævnet laver og orientering om, at de studerende har en aktiv rolle med 
muligheder for at påvirke uddannelsen. Det kunne ligeledes være fint med en video med vores studerende i 
studienævnet, som kan formidle budskabet og beskrive arbejdet. Anne-Kirstine informerer om studienævnet igen 
ved semesterstart og opfordrer de studerende til at stille op til nævnet.  

 
EVU-området på SSH-fakultetet; der skal laves en reorganisering, hvor der skal danneset fællessekretariat for 
alle masteruddannelser på fakultetet. SN-formanden sidder med i en arbejdsgruppe, der skal mødes 3-4 gange 
hen over foråret og lave forslag, som skal drøftes og vedtages på fakultetsniveau. Der tænkes i stordriftsfordele 
blandt andet ift. sammenlægning af studienævn samt fælles administration, kvalitetssikring, markedsføring mv. 
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I sammenlægningen er det væsentligt at holde fast i den tætte faglige tilknytning til studiet. Der skal fortsat være 
en tydelig faglig profil i studienævnet.  

 

Der har været møde i lærergruppen, hvor vejledningen på uddannelsen blev drøftet, evaluering mv. 
På mødet var der også et spændende oplæg ved Anja Overgaard Thomassen om, hvad en masteruddannelse 
skal kunne. 

Ad 3. Drøftelse af dokumentet: Vejledning af projektsamarbejde på MBU 

Studienævnet bedes drøfte og komme med input til dokumentet 
 
 
Bilag: Vejledning og projektsamarbejde på Masteruddannelsen i Udsatte børn og under, faglig ledelse 

Lærergruppen har på møde den 31. januar drøftet vejledningen på MBU og de studerendes konstruktive kritik af 
vejledningspraksis og oplevelser af forskellighed i vejledningen. Drøftelsen tog udgangspunkt i dokumentet Vej-
ledning og projektsamarbejde på MBU, hvor det er søgt tydeliggjort, at vejledere er forskellige og har metodefri-
hed, men at der også er forventninger til, hvad der er ’god vejledningspraksis’ på MBU. Underviserne er enige 
om, at vejledningen er en meget vigtig del af undervisningen på MBU, og at der skal gøres mere ud af at forvent-
ningsafstemme med de studerende. Det handler også om at fortælle de studerende, at de skal gøre opmærksom 
på ønsker og evt. behov for ændringer i vejledningen, så det er muligt at tage dialogen for vejlederen. De stude-
rende skal også være bevidste om, hvad deres rolle er og hvilke forventninger, der er til dem i vejledningsøjemed. 
Der blev også talt om muligheder for forskellige former for vejledning, fx klyngevejledning, og vigtigheden af 
gruppedannelsesprocesser.  

Opfølgning: 

Dokumentet ”Vejledning af projektsamarbejde på MBU” er godkendt til brug. 

Ad 4. Studenterevalueringer, kvantitative, E2022 

Der er gennemført evaluering af efterårets semester. Det indstilles, at studienævnet drøfter evalueringerne og 
eventuelle tiltag, som disse giver anledning til. 
 
Bilag: Studenterevaluering E2022 

Opfølgning: 

Overordnet positiv respons, stor tilfredshed med underviserne  

1.sem KBH: Overordnet en meget fin evaluering med ros til både undervisere og sekretariat. Der er konkret 
forslag i evalueringerne om at få vejledning allerede på 1. indkald. Det bør prioriteres. 
Der er 1-2 grupper på 1. semester, som har haft problemer med gruppesamarbejdet. Det kan bl.a. handle om 
forskellige indstillinger til gruppesamarbejdet og projektarbejdet. Af de kvalitative kommentarer fremgår det, at 
de studerende gerne vil informeres om, hvor vigtigt det er at mødes tidligt med vejleder for at komme godt i gang 
med projektarbejdet. 
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Flere MBU-studerende har taget en diplomuddannelse, som er struktureret anderledes, og hvor fokus ikke er på 
projektskrivning fra start, som på MBU. Det skal italesættes tydeligere ved semesterstart, at det er en forventning, 
som hører til arbejdsformen på universitetet. 

Studienævnet drøftede også behovet for et ’landkort’ over uddannelsen ved semesterstart hvor de studerende 
kan se sammenhæng og progression indenfor de enkelte fagområder. Det er allerede nu en del af introduktionen, 
men et forslag kunne være, at fagkoordinatorerne ved semesterstart givet en kort introduktion om fagområderne. 
Det kan også være en tidligere studerende, der kommer og fortæller. Dette forslag tages med i planlægningen 
af 1.semester 2023.  

Ift. gruppesamarbejdet skal grupperne også være bekendt med, at det er muligt at lave et gruppesplit. Man skal 
dog også huske, at man har brug for sin gruppe, det er givtigt både fagligt og personligt. 

3.sem. Aalborg: Overordnet en rigtig fin evaluering med stor tilfredshed med undervisning og projektarbejde. Af 
de kvalitative kommentarer fremgår det dog, at nogle studerende savner en rød tråd i undervisningen. Semeste-
ret så ud på samme måde i KBH E2021, hvor der kun var positiv feedback på sammenhæng i undervisningen i 
evalueringerne. Det bliver genovervejet i teamet, der planlægger 3. semester E2023, om undervisningsrække-
følgen er optimal. 

Ad 5. Kvalitetsstatusmøde den 28.02.2023 

På mødet deltager følgende: Institutleder, Viceinstitutleder, Studienævnsformand, Studienævnssekretær, Næst-
formand i Studienævn (nye næstformænd indkaldes i februar) samt medarbejder fra Team LKK. Dagsorden om-
handler bl.a.: 

• Uddannelsens handlingsplan, herunder studienævnets behandling og status på indsatserne beskrevet i 
handlingsplanen 

• Datapakken 
• Øvrig information om uddannelseskvaliteten i kvalitetsområderne, indsamlet i forbindelse med den løbende 

kvalitetssikring- og udvikling af uddannelserne 
 
Studienævnet bedes drøfte og komme med forslag til nye, relevante mål for handling/indsatsområder på MBU 

Opfølgning: 

Punktet udsættes til næste SN-møde 

 

Ad 6. Online informationsmøde om MBU i marts (målgruppe: nye ansøgere til uddannelsen/arbejdsgivere) 
 
Drøftelser af idéen om et sådant indhold og evt. medvirken fra undervisere/studerende  

Opfølgning: 

Mødet skal bruges til at informere og tiltrække potentielle ansøgere, og det skal markedsføres på sociale medier. 

Indhold: Hvordan er det at gå på uddannelsen? Hvad kan man bruge den til? Man kan formidle argumenter, som 
kan bruges overfor arbejdsgivere mhp. finansiering af uddannelsen. 

Markedsføring eventuelt via alumnenetværk via en poster eller andet med link til eventet. Alumner kan sende det 
rundt i deres respektive organisationer. Mødet afholdes 28. marts kl.15-15.45 med deltagelse af undervisere og 
studenterrepræsentanter.  
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Ad 7. Eventuelt 

Opfølgning: 

Der er ingen punkter under Eventuelt. 


