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1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra d. 24/10-2018 (bilag1) 

Godkendt, spørgsmål fra Anne vedr. fornyelsen af kontrakten med Socialstyrelsen, den drøftes under 

pkt.9. 

3. Studienævnets sammensætning aktuelt og fremover v. Betina 

Betina orienterede kort om det noget mindre studienævn lige pt. Vi har mistet to VIP repræsentanter 

ifm. besparelser og sygemeldinger, derudover mangler vi studenterrepræsentanter, vi har pt. 1 som 

afslutter uddannelsen i juni. De studerende på holdet i København er ikke interesseret, der er blevet 

spurgt flere gange. Anne vil gerne prøve at spørge igen på næste indkald, hvor der er workshop evt. 

med et par linjer fra Marianne om hvorfor hun har siddet i studienævnet. 

Derudover vil Betina lave et skriv til det kommende hold i Aalborg, der kort beskriver hvad studienæv-

net er og hvad der, bare over de sidste to år er blevet arbejdet med og hvorfor det er et vigtigt organ 

at engagere sig i. Dette skriv sendes med ud sammen med velkomstmailen fra studiet. 

Vi bør også overveje nye VIP repræsentanter, men ingen skal ikke tvinges ind. Betina har et par styk-

ker i kikkerten bl.a. en repræsentant i København samt en fra Aalborg, som begge er tilknyttet uddan-

nelsen.  

 



 
4. Undervisningseffektivisering v. Lene 

Lene (Viceinstitutleder) præsenterede sig selv, det samme gjorde Anne Görlich og Marianne Kæraa 

Bülow (studerende).  

Lene orienterede om Fakultetets krav om at der skal effektiviseres med 10% målt fra efteråret 2018 til 

efteråret 2019. dvs. at det samlede timeforbrug på uddannelserne skal være 10% lavere i efteråret 

2019 end det var i efteråret 2018. Lene gjorde opmærksom på at instituttet er i tæt dialog med Fakul-

tetet omkring udfordringerne med at opnå de 10%, der er dog nogle steder hvor der er større potenti-

ale for at effektivisere end andre. Det kan især være svært på EVU området da det er betalingsuddan-

nelser, hvor der forventes en vis kvalitet og hvor det i forvejen er ret korte og intensive indkald.  

Lene ville dog gerne høre MBU’s input til hvilke overvejelser, der er gjort for at effektivisere.  

Betina orienterede kort om de tiltag, som allerede er gjort, bl.a. er vejledernormen sat ned på 1. og 2. 

semester ( vedtaget i F18 og effektueret fra E18). Derudover er undervisningsdagene forkortet en 

smule, med 2 timer pr. indkald fremover. Ud fra den forståelse af at den sidste time fra kl. 15-16 ikke 

nødvendigvis er der hvor der læres bedst. Der er i stedet sat studenterstyret aktivitet på om eftermid-

dagen fra kl. 15-17, hvor der lægges op til at de studerende selv arbejder videre. Lene var godt tilfreds 

med de tiltag der er lavet og havde forståelse for at det kan være svært grundet strukturen på MBU, 

at skære mere på undervisningstimer. 

5. Pædagogisk opkvalificering for VIP v. Lene 

Udover adjunktpædagogikum for de yngre undervisere er der ikke på AAU systematisk tilbud om op-

kvalificering af undervisningens formidlingsmæssige og pædagogiske form. Institutledelsen er derfor 

interesseret i studienævnenes forslag til, hvor der kan fokuseres på at opkvalificere.   

I uddannelsens evalueringer ser der ikke ud til at være problemer i forhold til undervisningens form. 

Dog kunne man med fordel skærpe de pædagogiske værktøjer i forbindelse med afholdelse af praksis-

fokus. Praksisfokus er Karins opfindelse, et slags refleksionsrum til omsætning af undervisning til prak-

sis. Fornemmelsen er at nogen er rigtig gode til det, men måske kan der være behov for at fortælle 

mere om hvorfor det er vigtigt. Det besluttes at tage emnet op på  en faglig dag for uddannelsens ker-

neundervisere.  

Fra studenter siden opleves det også at tidspunktet på dagen har meget at sige, at det ikke blot bliver 

lidt selvstudie om eftermiddagen, men at der bliver samlet op i plenum. Det opleves også at enkelte 

udefrakommende undervisere mangle viden om hvad praksisfokus er. Hvis man holdte en faglig dag i 

august med praksisfokus som tema, kan vi overveje at invitere dem ind som er ”outhouse”. 

 

 



 
6. Gennemgang af semesterevalueringer fra Efteråret 2018 v. Betina (bilag 2+3) 

Proceduren for semesterevalueringerne blev kort drøftet. Betina fremhævede i forlængelse af forrige 

punkt at praksisfokus nævnes i evalueringerne.  

 

På 1. semester nævnes ift. relevansen af litteratur, at der er et ønske om mere litteratur fra grundbø-

ger og mindre fra elektroniske ”kompendier”/ enkeltstående tekster. Det er lidt svært at efterleve, da 

det ikke er meningen at der købes grundbøger bare for et enkelt kapitel og derfor er det nødvendigt 

at supplere med enkelte tekster, som oftest også er nyere forskning, der ikke nødvendigvis står i 

grundbøgerne. Men der gøres dog altid opmærksom på at undervisere gerne må orientere sig i grund-

bøgerne efter relevant litteratur. Det bemærkes dog også at det kun er en enkelt eller to som kom-

menterer og at de senere vil komme til at bruge mere fra grundbøgerne. Vi ser om det igen bliver en 

kommentar ved næste semester igen. Desuden orienterer vi frem over de studerende ved start, om 

hvordan tekster og grundbøger vil blive brugt i løbet af uddannelsen. Det kan i første omgang skrives 

ind i lektionsplanen.  

 

I 3. semesters evaluering har der været kommentarer omkring vejledning, hvor studerende har syntes 

at mulighederne og vejledningsform var meget forskellige. Betina har taget hånd om det allerede og 

fremover vil der også blive lagt vægt på forventningsaftemning mellem uddannelsen og vejlederhol-

det sådan at der ikke bliver tvivl om hvad uddannelsen kræver af vejlederne.  

 

Helt lavpraktisk har der været kommentarer om at de studerende synes det er uoverskueligt at skulle 

tilgå deres studentmail, i det de alle er i fuldtidsjob ved siden af studierne og efterspørger tekniske 

muligheder til at få beskederne på deres arbejdsmail fx Da vi fra AAU’s side kun må sende til de stude-

rendes studentmail kan en løsning være at de studerende går ind og ”forwarder” deres studentmail til 

deres egen mail. Studentermedhjælperen undersøger om der findes en guide til dette og ellers laver 

vi en. 

 

Lene bemærkede at hun synes at evalueringen generelt ser rigtig fin ud. 

 

7. Orientering om status på uddannelsen og de aktuelle semestre F2019 v. Betina 

Betina orienterede om status på henholdsvis 2. semester i København og 4. semester i Aalborg. På 

begge semestre opleves, at de studerende møder op, deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen 

og er godt i gang med deres semesterprojekter.  



 
 

8. Godkendelse af lektionskataloger for E2019 v. Betina (bilag4+5) 

 Lektionskatalogerne for 1. semester i Aalborg E2019 og 3. semester i København E2019 godkendes 

uden kommentarer.  

9. Status for ny konkrakt med Socialstyrelsen v. Betina 

Der er ny kontrakt på vej, den er lidt forsinket grundet travlhed i Socialstyrelsen. MBU er nu på finans-

loven ift.  tilskud, det betyder at der er politisk bred enighed om at MBU-uddannelsen også i fremti-

den skal  prioriteres og dermed modtage tilskud. Betina orienterede om tilskuddets størrelse og om 

de muligheder og begrænsninger der giver. Der har været holdt møde med Socialstyrelsen og der hol-

des et igen i efteråret 2019, hvor vi gennemgår optaget for det kommende nye hold og ser hvilken 

effekt det har haft. 

 

10. Arbejde med progressive PBL-læringsmål og dermed ny studieordning igen fra E2020 

Af alle AAUs uddannelsers studieordninger skal i fremtiden fremgå eksplicitte progressive læringsmål. 

For MBU MBU kommer det ikke til at betyde det store lige pt. da vores nye studieordning kommer til 

at være meget tydeligere på dette. Der skal måske kigges på nogle formuleringer. 

 

Den nye studieordning kommer til at gælde fra om med optag i 2019. 

 

11. Selvevaluering-handleplansmøde d. 11/2-2019 (bilag 6) 

Der blev fremhævet nogle af de særlige punkter fra mødet/handleplanen bl.a. fokus på øget optag, et 

mere omfattende brug af sociale medier samt en navneændring eller nærmere et tillæg til uddannel-

sens navn, så det bliver tydeligt at uddannelsen også indeholder et ledelseselement.   

Vi er indkaldt til statusmøde i januar 2020, hvor vi bl.a. skal drøfte effekten af de tiltag vi har valgt at 

arbejde med. 

 

12. Eventuelt  

- Lene var rigtig glad for at være med på mødet. 

 

- Anne Görlich nævnte at hun fremover vil have fokus på at nævne MBU uddannelsen når hun er ude 

og holde oplæg i div. forums – da det ofte er steder hvor der kan være potentielle kommende stu-

derende.  Chilie sender MBU flyer’s (postkort) som evt. kan tages med ud og lægges hvis det giver 

mening. Marianne har haft nogle med bl.a. til et af de møder hvor Anne også var. 



 
 

- Marianne foreslog at man kunne overveje at dele postkort ud til de nye studerende, netop også for 

de nye at kunne tage med hjem til organisationen både for at vise kollegaer hvad man læser og som 

”ambassadør”. 

 

- Det blev også nævnt at vi på dimissionsdagen, sammen med PIN og diplom evt. får et par postkort 

med samtidig med at vi oplyser om alumnenetværk og LinkedIn som Marianne har ”pustet liv i”. 

 

- Lene oplyste om at, der ifm. den administrative sammenlægning med Statskundskab og CGS kom-

mer til at blive mere fokus på kommunikation og markedsføring ud af huset. 

 

- Da det var sidste studienævnsmøde som Marianne var med til, takkede Betina for hendes delta-

gelse og store engagement og rigtig gode input, de har været utrolig værdifulde.  

 

- Marianne nævnte som noget af det sidste at hun synes man fremover skal være opmærksom på at 

det kan være en udfordring, hvis man fremover udbyder dele af MBU som enkelte semestre og 

giver mulighed for at nogen hopper ind og ud af uddannelsen ift. til tilhørsforhold på uddannelsen. 

Lene orienterede om den kortlægning, der lige nu pågår på AAU af hvad for noget EVU vi har og 

udbyder, hvor meget der er fleksibelt og hvad der ikke er fleksibelt. AAU har valgt at satse strategisk 

på EVU området.  Der er lagt op til mere fleksibilitet. Det er endnu uvist hvornår det er på plads. 

 

- Betina nævnte også at der har været foreslået et ”brush up” kursus på nyeste viden bl.a. omkring 

jura, hvor der meget hurtigt sker ændringer samt ny relevant forskning. Det er absolut en ide der 

skal arbejdes videre med. Fx 2 dage, en omkring jura en dag med ny forskning og evt. mulighed for 

at melde sig ind på kun den ene dag. 

 

29-04-2019/Chilie Strellner 


