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Referat af møde i studienævnet for MBU d. 24. oktober 2018, kl. 12.00-14.00  

Videokonference fra København og Fibigerstræde 13 (lokale 57a - Aalborg) 

Tilstede: Betina Jacobsen, Hanne Hartoft, Marianne Kæraa Bülow (Kbh), Chilie Strellner (referent) 

Afbud: Anne Gørlich 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra d. 11. oktober 2017 (bilag 1) 

Godkendt 

3. Status på 1. og 3. semester efteråret 2018 v/Betina 

I København er der startet 29 studerende i efteråret, det største hold nogensinde og der har 

endnu ikke været noget frafald. 

I Aalborg er der pt. 13 studerende på 3. semester. 

Det virker til at det går rigtig godt på semestrene, trods at vi har været ramt af sygedom. Der 

er dog et ønske fra de studerende om at få besked om sygedom hurtigst muligt, da enkelte 

ikke har fået læst det på Moodle/studentmail inden de har nået at læse op. Der er selvfølgelig 

altid den studerendes ansvar at holde sig orienteret på Moodle/studentmail, men sekretariatet 

undersøger mulighed for SMS funktionen fra Moodle og gennemgår den på næste indkald – 

eller sender vejledning ud på Moodle inden.  

 



 

Betina orienterede om skift fra ”by-koordinator” til semesterkoordinator på uddannelsen. Det 

er lige nu Betina som har koordinationen af 1. og 4. semester og Iben Nørup 2. semester, på 

sigt er det meningen at koordinator-rollen deles ud på flere, det er også muligt at dele koordi-

natorrollen, som det giver bedst mening.  

Betina orienterede om alumnenetværket og vore tilbud om åbne forelæsninger, hvilket der har 

været interesse for. Alumne netværket er tænkt for at give de færdige masters en mulighed for 

en stadig tilknytning til uddannelsen. Vi overvejer en projektvidensdeling til foråret, hvor tidli-

gere masterstuderende kan komme ind og dele viden fra deres projekter på 4. semester. 

4. Gennemgang af semesterevalueringer for 2. og 4. semester foråret 2018 (bilag 2 + 3) 

Der spørges til hvordan evalueringerne evt. kan sammenlignes. De tidligere evalueringer (den 

kvantitative del) ligger tilgængelige på hjemmesiden. 

Evalueringerne afviger ikke ret meget – dog overrasker praksisfokus positivt, hvor det virker til 

de studerende bedre forstår principperne for praksisfokus. Der er blevet gjort en del ud af at 

forklare de studerende formålet samt at klæde nye underviserer på uddannelsen på til at gen-

nemføre praksisfokus og det ses nu i evalueringerne.  

Der kommer stadig enkelte kommentarer om at projekterne er for store, særligt på første se-

mester – på den ene side skal det være svært at tage en master – men omvendt vil vi ikke 

skræmme folk væk allerede fra start. Det lader til at være en udfordring at ligge barren rigtigt 

og der er allerede skåret lidt af projektet på første semester. 

Kravbeskrivelsen til første semesters projekt har tidligere været styret på mange parametre. 

Her har de studerende både skulle forholde sig til børnesyn, tværfaglige grupper, sammen-

hængende børnepolitikker, og de har skullet lave komparative undersøgelser mellem to kom-

muner. I år har vi gjort børnesynet obligatorisk men de andre er ”kan-afsnit”  

Besvarelserne i semesterevalueringerne er imidlertid også lidt modstridende, da de studerende 

vurderer kravene som passende i evalueringen. Det skal formidles bedre hvad vores forvent-

ning er til forløbet i uddannelsen og med projekterne også ift. kravene i masterbekendtgørel-

sen. Der kan også overvejes at tale med de studerende om deres egene forventninger. 

På fjerde semester efterspørges der igen mere forelæsning – men de får allerede meget ift. an-

dre masteruddannelser og allerede 3-5 dage mere en tidligere fjerede semestre. Det skal nok 

formidles lidt tydeligere og også hvad fjerde semester er (der hvor man skriver sin afhandling). 

  



 

5. Orientering vedr. nyt fra socialstyrelsen v/Betina.  

Kontrakten med Socialstyrelsen vedr. tilskud udløber 31.12.18 og skal genforhandles. 

Det bliver formentlig fremadrettet sådan, at AAU bliver godkendt til at udbyde MBU 

uden at skulle i udbud. 

Det vil dog blive med en reducering så der kun gives tilskud til 25 pr. optag men mu-

ligvis mere fleksibelt. Vi kender ikke det egentlige udkast til kontrakten endnu.  

Betina orienterede om interessentmøde ved Socialstyrelsen d. 27. september. Mødet 

var spændende. Her blev bl.a. diskuteret om diplomuddannelsen og masteruddannel-

sen kunne have gavn af at være mere fleksible, bl.a. ved at give mulighed for at evt. at 

bytte semestre ud med semestre på en anden masteruddannelse. Men der er en frygt 

for at ”kvalitetsstemplet” ryger ved at gøre MBU så fleksibel at man kan bytte hele se-

mestre ud. Det bliver ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. 

Der blev også talt om masteruddannelsens navn om der evt. i uddannelsens navn kan 

tilføjes, at der faktisk undervis en del i ledelse, hvilket også er et stort ønske fra de nu-

værende studerende.  

Studienævnet imødekommer, at ledelse tilføjes til uddannelsens navn, og det besluttes 

at arbejde hen imod dette. 

Kunne man sammenligne hvad kravene til en lederuddannelse er andre steder? Mari-

anne vil gerne prøve at undersøge kravene i Region Sjælland. Det aftales, at vi på 

næstkommende aftagerpanelmøde spørger aftagerpanelet hvad deres krav/forvent-

ninger er til lederuddannelse, hvad udløser ekstra løntrin hos dem i deres organisation 

og hvad de tænker om en evt. ordlyd.  

6. Gen-godkendelse af studieordningen.  

På studienævnsmødet sidste efterår godkendte vi den nye studieordning, men den kom efter-

følgende retur fra fakultetets legalitetskontrol, fordi den ikke tre-inddelte kompetenceprofilen. 

Sammen (især de fagfeltsansvarlige) har vi gjort et stort stykke arbejde for netop at lave denne 

tre-inddeling. Derfor har studieordningen nu formelt set karakter af en ny studieordning, som 

skal godkendes af studienævnet igen. Den nuværende version er med meget små ændringer i 

forhold til versionen til MBU-seminaret i august. 



 

Det blev diskuteret hvorvidt der behøver at være niveauinddeling (niveau 1, 2, 3 og 4) da det 

kan forvirre en smule. Idet progressionen i uddannelsen er meget tydelig, behøver det muligvis 

ikke at stå der. Betina undersøger med studielegalitetskontoret, om niveauinddelingen kan 

fjernes samt vender det med de fagfeltansvarlige.  

7. Orientering om administrativ sammenlægning med statskundskab v/Chilie 

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde skal administrativt sammenlægges med Institut for 

Statskundskab. Organisatorisk skal der være et institutsekretariat, et økonomi- og projektse-

kretariat of et studiesekretariat. De første til at blive lagt sammen administrativt er masterud-

dannelserne, MBU hos os og MPG hos Statskundskab. Hvordan vi præcis organiserer os vides 

ikke endnu og om det vil have nogen større indflydelse på MBU, men der er nedsat en arbejds-

gruppe hvor Chilie bl.a. er med i og som skal finde den bedste løsning og dermed sikre sekre-

tariatet mod evt. sygedom.  

8. Evt. 

Markedsføring blev diskuteret – der blev opfordret til at vi skal være mere opmærksomme på 

at have PR kasketten på når der er nogle arrangementer hvor AAU deltager og som er rele-

vante for MBU. 

Vi holder fortsat skarpt fokus på hvor det giver mening, at vi markedsfører MBU. 

I evalueringen på første semester kunne der fx spørges ind til, om den studerende har kend-

skab til netværk hvor det kunne være relevant at markedsfører MBU. Chilie får det tilføjet i 

dette efterårs evaluering. 

Der er også blevet drøftet et MBU emblem, som de studerende kunne få ved afslutning af de-

res uddannelse og som måske kunne have en smule PR værdi i sig også. Vi undersøger mulig-

heden. 

 

25/10-18 Chilie Strellner 


