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Godkendt 
 
Referat af møde i Studienævnsmøde 

Tirsdag den 11. februar 2020 
Fibigerstræde 13, lokale 106 kl. 12.00-15.00 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 

Fibigerstræde 13 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 

Anja Filtenborg Pedersen  
Telefon: 99408021 
Email: afp@socsci.aau.dk 
 
Dato: 17-03-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00957 

 

 

Deltagere:  

Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant)   

Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant)  

Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant)   

Mai-Britt Mikkelsen (studenterrepræsentant)  

Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant)  

Henriette Magdalene Lundal Sørensen (studenter studievejleder – observatør)  

Winnie Jensen (studenter studievejleder – observatør)  
 

Afbud:  

John Klausen (VIP-repræsentant) 

Mie Engen (VIP-repræsentant) 

Berith Heien (VIP-repræsentant) 

 

Øvrige deltagere:  

Anja Filtenborg Pedersen (referent) 

 

1. Præsentation af studienævnets medlemmer og observatører 

Maria bød velkommen og præsenterede kort sig selv. 
Herefter var der en kort præsentationsrunde. 
 

2. Konstituering af studienævn, herunder valg af formand og næstformand 

Konstituering af studienævnet. 
Studienævnet var ikke beslutningsdygtige. Valget af formand og næstformand bliver derfor sendt ud til 
godkendelse blandt studienævnets medlemmer. Maria modtager genvalg. Tanja Dybdal Bernhard stiller op 
til valg som næstformand.  
Studienævnet er efterfølgende blevet konstitueret pr. mail. Maria Appel Nissen er blevet valgt til at fortsætte 
som formand og Tanja Dybdal Bernhard er blevet valgt som næstformand. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
  

4. Godkendelse af referat fra januar mødet 

Referatet blev godkendt. 
  

5. Velkomst og lidt introduktion til studienævnets opgaver og ’årshjul’ 
Bilag: Ingen bilag. 

Indstilling:  

Maria introducerede til studienævnet og henviste til §18 om studienævn i bekendtgørelsen LBK nr 778 af 07/08/2019.  
Studienævnet behandler bl.a. undervisningsklager, eksamensformer og dispensationsansøgninger uden præcedens. 
Studieordningsændringer og semesterbeskrivelser skal også godkendes af studienævnet.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Ingen punkter til opfølgning. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209940
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6. Tilbagemeldinger fra studerende 

Bilag: Ingen 

Indstilling: Status 

Buddy-to-study: Der mangler ny tovholder som kan svare på henvendelser. 
Maryan vil gerne være tovholder på ordningen mht. opdateringer. 
Studerende, som gerne vil være Buddyer, har allerede meldt sig. Det er en god idé at reklamere for ordningen, så der er 
flere som melder sig og i den forbindelse skal det tydeliggøres, hvilke opgaver, der ligger i ordningen. Måske skal der 
udarbejdes en lille folder eller brochure, som kan ligges på Moodlerummet Buddy-to-study. 
 
En studerende har foreslået fri gruppedannelse på valgfagene. Et argument er, at det er sidste chance for at prøve en 
gruppe til bachelorprojektet af. Et andet argument er, at valgfagene kører parallelt. Det kan derfor være svært at 
koordinere gruppearbejdet, hvis man som studerende er i to forskellige grupper. 
Der er stor usikkerhed på om administrativt nedsatte grupper. Diskussionen fortsættes under pkt. 8. 

Der er et ønske om større valgfrihed på valgmodulerne. Fx muligheden for at vælge både valgfag A og valgfag B. Det er 
ikke muligt at tage to valgfag med ekstern censur, og det vil derfor kræve, at enten A eller B udbydes med både intern og 
ekstern censur. 
 
Dispensation i praktikken: Særlige hensyn på geografiske forhold. Der står angivet i reglerne, at der kun kan søges, hvis 
man er enlig forsørger. Som studerende kan man dog stå i den situation, at den anden forsørger ikke har mulighed for at 
hjælpe ift. hjemboende børn fx ved arbejde på Sjælland, på boreplatform, langturschauffør, udstationering og lign.  
Maria understregede, at man som studerende altid har mulighed for at søge dispensation, men at der ikke gives 
dispensation i alle tilfælde. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria taler med Vivi om særlige hensyn i praktikken herunder problematikken omkring enlig forsørger. Punktet tages op 
på et senere møde. 
 

7. A-timerammer for E2020 (Bilag) 
Bilag: A-timerammer for E2020 

Indstilling: Drøftelse og beslutning 

Studienævnet var ikke beslutningsdygtig. 
Maria gennemgik kort det udsendte regneark, som er tænkt som budget for planlægningen.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Intet til referat. 
 

8. Praksis ved administrativ gruppedannelse (Bilag) 
Bilag: Praksis ved administrativ gruppedannelse 

Indstilling: Drøftelse og beslutning om gruppedannelse 

Fortsættelse af diskussionen under pkt. 6. 

 
Der er mulighed for at søge dispensation for den fastsatte gruppestørrelse. 
 
Gruppedannelse har været drøftet på modulkoordinatormødet d. 10/2. Studienævnet har bedt modulkoordinatorerne om 
at skemalægge en gruppedannelsesproces. Dette er desværre ikke sket.  
 
Processen er nu, at de studerende selv skal melde grupper ind. Hvis man er tre studerende i en indmeldt gruppe, så kan 
man max få én studerende med i gruppen. Hvis man er to studerende, så vil man blive sammensat med en gruppe på to 
andre studerende.  
 
De studerende undre sig over, at når der står krav om gruppestørrelse på 3-5 studerende i semesterbeskrivelsen,  
hvorfor en gruppe på tre studerende, så kan få en ekstra studerende administrativt sat i gruppen, når gruppen opfylder 
minimumskravene. 
 
Der blev talt om muligheden for at lukke grupperne, hvis gruppen opfylder minimumskravene på tre studerende. 
Det blev foreslået, at der skemasættes en dag med modulkoordinatoren, hvor de studerende, som ikke er kommet i en 
gruppe eller grupper på kun to studerende kan deltage. Øvrige studerende er også velkomne, hvis der er ønske om flere 
medlemmer i gruppen. 
Mødepligt til gruppefaciliteringsprocessen blev diskuteret, men det forudsætter konsekvenser ved manglende deltagelse. 
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Dette er derfor ikke en mulighed pt.  
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
Maria melder ud til modulkoordinatorerne, hvilke regler der er gældende. Det er blevet besluttet af studienævnet, at 3 
studerende opfylder de administrative krav for antallet af gruppemedlemmer og derfor kan gruppen lukkes.  
 

9. Trivselsgrupper (Bilag) 

Udsat til næste møde. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

10. Fastsættelse af dato og tema for seminardag ’ude af huset’ for det nye studienævn 

Seminardagen kan evt. afholdes først i juni. Enten ude-af huset eller som et heldagsmøde. Anja tjekker de 
studerendes skema for undervisning og finder en dato, hvor alle har mulighed for at deltage. 
Anja finder ligeledes dato til et studentermøde. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Anja tjekker de studerendes skema for undervisning og finder en dato, hvor alle har mulighed for at deltage. 
Anja finder ligeledes dato til et studentermøde. 
 

11. Orienteringer/ledernetværksmøde (bekendtgørelsesændring) 

Januar har været en travl måned pga. eksamensafholdelse og pludselig opstået sygdom. 
106 studerende dimitterede i januar 2020. 
 

12. Eventuelt 

Intet til referat. 

 


