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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 21. august 2019 kl. 12.30 – 15.00 

 
 
i lokale 106, Fib. 13 
 
Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant) 
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 
Mai-Britt Mikkelsen (observatør) 
Winnie Jensen (studenterstudievejleder – observatør) 
 
Dagsorden:  
 
12.30-12.40 1. Godkendelse af dagsorden 
  2. Godkendelse af referat 
12.40-13.00 3. Tilbagemeldinger fra de studerende 

• Buddy to study 
• SU kontorets svar vedr. skemalagte aktiviteter/kilometerpenge 
• Årets underviser (jf. bilag) 

13.00-13.10 4 Studievejledningsflyer (jf. bilag) Godkendes evt. med bemærkninger. 
  5. Evalueringsnotat modul 8 (jf. bilag) Godkendes evt. med bemærkninger. 
13.10.-13.20 6. Orienteringer om ændringer i administration, koordination m.m. E2019 
13.20-13.50 7. Rammer for UV og planlægning F2020 

• Effektiviseringer forår 2020 (jf. bilag) 
• Revision af normkatalog pr. februar 2020 (jf. bilag) 

Bilag fremlægges af MAN herunder særlige problemstillinger. Studienævnet bedes 
drøfte og komme med indstilling. Kommentarer fra modulkoordinatormøde 19. august, 
hvor bilag blev sendt, formidles. Bilag revideres til uddannelsesmøde den 27. august. 

13.50-14.00 Pause 
14.00-14.20 8. DS og SDS praksisundersøgelse (jf. bilag) 
  Kort drøftelse herunder, hvordan der drøftes/arbejdes videre med materialet. 
14.20-14.40 9. PBL  

• PBL-beskrivelser i studieordning og moduler (jf. bilag) 
• Procedurer for administrativ gruppedannelse (jf. bilag) 
Studienævnet bedes drøfte bilag og komme med bemærkninger. Kommentarer fra 
modulkoordinatormøde 19. august, hvor bilag blev sendt, formidles. Frist for 
modulkoordinators revision af PBL beskrivelser: 9. september. Godkendes i 
studienævn september 2019 til studieordning 2020. 

14.40-14.55 10. Orientering: Studiestart, optag og frafald  
Åbent hus, studiestart, studievejledning og drøftelse om indsatser 2018/2020 for at 
forebygge unødigt frafald fx tilbud/obligatoriske individuelle samtaler efter 6 måneder, 
rådgivning om gruppeproces/konflikter. Jf. også mail sendt vedr. EVA undersøgelse. 

14.55-15.00  11. evt. 
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