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Godkendt 

Referat af møde i Studienævnsmøde 
Onsdag den 17. juni 2020 
Fib. 13, lokale 47/49 kl. 12.30-15.00 og Teams 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 13 
9220 Aalborg Ø 

Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen  
Telefon: 99408021 
Email: afp@socsci.aau.dk 

Dato: 17-06-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00961 

Deltagere:  

Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant) 

John Klausen (VIP-repræsentant) 

Berith Heien (VIP-repræsentant)  

Mie Engen (VIP-repræsentant) 

Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant)  

Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant)  

Henriette Magdalene Lundal Sørensen (studenter studievejleder – observatør) – deltog online 

Winnie Jensen (studenter studievejleder – observatør)  

Afbud:  

Mai-Britt Mikkelsen (studenterrepræsentant)  

Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant)  

Øvrige deltagere:  

Anja Filtenborg Pedersen (referent) 

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Godkendelse 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat

Bilag: Referat fra mødet d. 13. maj 2020 

Indstilling: Godkendelse 

Referatet blev godkendt. 

3. Tilbagemelding fra studerende

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Orientering og drøftelse 

Praktikken:  

Der er frustrationer og bekymringer blandt de studerende i praktikken, om hvad der forventes til 

praktikeksamen. Der er tvivl, om man kan komme til mundtlig eksamen, hvis det skriftlige arbejde ikke er 

godt nok. Det er meldt ud til de studerende, at de vil blive kontaktet af deres AAU-vejleder, hvis det skriftlige 

arbejde ikke er godt nok. Der er også meldt ud, at det er vigtigt, at de studerende bruger deres AAU- vejleder 

ved tvivl og spørgsmål.  

Valgmodulerne:  

Der har ikke været tilfredshed med planlægningen af sideløbende valgmoduler og den ”flyvende” vejledning. 

De fleste studerende vil helst have haft en fast tilknyttet vejleder. 

Det er en diskussion værd, om valgmodulerne skal køre parallelt fremadrettet. Det fungerer ikke at skulle 

udarbejde to projekter i samme periode. 
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Der bør ses på muligheden for at inddrage studerende i planlægningen/revisionen af valgmodulerne. 

Semestertænkningen er ikke slået igennem og muligheden for at udnytte overlappet imellem de forskellige 

valgmoduler er ikke blevet udnyttet ved fx samundervisning.  

Der blev diskuteret muligheden for sammenlægning af valgmodulerne og aflevering af ét projekt i stedet for 

to. Dette vil dog kræve, at de studerende vælger samme kombination af valgfag i gruppen. Det kan give 

problemer ift. intern og ekstern censur, samt beskikkelse af censorer til de forskellige valgfag. 

 

Efterårssemestret:  

Der er nervøsitet, om hvordan arbejdet med bachelorprojektet bliver i efteråret. Er kommunerne klar til at 

hjælpe de studerende med at finde interviewpersoner og svare på spørgsmål? Modulkoordinatorerne Pia 

Ringø og Mie Engen hjælper med forslag til indsamling. Der er lavet en facebookside, der har til formål at 

hjælpe studerende med at skaffe kontakter og empiri til deres Bachelorprojekt ’Coronahjælp til 

socialrådgiverstudernede’ https://www.facebook.com/groups/1054257851640670 

 

Gruppedannelsen på 7. semester bliver faciliteteret ved studiestart. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Valgmodulerne evalueres på møde i august og sættes på studienævnsmødet i august. 
 

4. Evalueringer og evalueringsnotater E2019 (bilag) 

Bilag: Evalueringer og evalueringsnotater E2019 
 

Indstilling: Drøftelse af evalueringer samt refleksioner og udkast til forbedringer angivet i notater. De 

kvantitative elementer ligger allerede på hjemmesiden 

https://www.socialraadgiver.samf.aau.dk/Socialr%C3%A5dgiveruddannelsen/semesterevalueringer/ 

 Evalueringer og evalueringsnotater blev diskuteret.  

 Vejledning, grupper og gruppedannelse på 1. semester blev diskuteret.  

 For modul 5 er semesterbeskrivelsen rettet til efter evalueringsnotatet. 

 For modul 8 bliver der afholdt møde i august, da der skal ske en udvikling af tværprofessionel camp, 

som gerne skulle være med til at skabe bedre rammer for campen og det tværprofessionelle 

samarbejde. 

Evalueringerne og evalueringsnotaterne blev godkendt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til referat. 
 

5. Semesterbeskrivelser og undervisningsbeskrivelser/Moodle E2020 (bilag) 

Bilag: Semesterbeskrivelser 

Indstilling: Drøftelse af semesterbeskrivelser og undervisningsbeskrivelser samt godkendelse med 

eventuelle kommetarer fra studienævn til moduler. 

Plagiat, herunder hvor meget de studerende må tale sammen og erfaringsudveksle blev diskuteret. Der skal 
ligges gruppefacilitering i alle skemaerne og i semesterbeskrivelserne for moduler med projektarbejde. Det 
bør beskrives nærmere, hvad der menes med synopsis i semesterbeskrivelsen for 3. semester.  
 
Alle semesterbeskrivelserne blev godkendt med overstående rettelser. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria opdaterer semesterbeskrivelserne med ændringerne. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1054257851640670
https://www.socialraadgiver.samf.aau.dk/Socialr%C3%A5dgiveruddannelsen/semesterevalueringer/
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6. Winnie – snart færdig 

Bilag: Ingen 

Indstilling: 

Stor tak til Winnie for hendes virke som studenter studievejleder. Winnie’s projekt omhandler trivsel på 
Socialrådgiveruddannelsen. Winnie har  tilbudt at komme og holde oplæg på studienævnet eller et 
uddannelsesmøde til efteråret efter endt uddannelse. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til opfølgning. 
 

7. Rammer for studiestart 2020 

Bilag: Rammer for studiestart 

Indstilling: Studienævnet bedes drøfte, om der for nye studerende skal laves  

a) præsentation af og/eller møder mellem studerende, VIP og TAP (’Meet the staff’),  

b) introduktioner til online værktøjer og ’at være online studerende’ for nye studerende (Teams, Zoom, 

Skype, Online sociale/aktivitetsplatforme for studerende på AAU) ved studievejleder, tutorer og/eller ’ældre’ 

studerende. Andre ideer er også velkomne. 

Rammerne for studiestarten er ikke meldt endeligt ud endnu, så det er svært at planlægge efter. Der blev talt 
om mulighed for at studievejlederen, studienævnsformanden og evt. nuværende studerende kan være 
tilgængelig online på et fællesmøde fx via Microsoft Teams. Den tutoransvarlige har talt om en virtuel 
rundvisning, som kan ligges ud på Moodle. Underviserne bør præsenteres bedre fx som en del af blå bog. 
God ide med et studentermøde evt. online. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til referat. 
 

8. Holddelinger 

Bilag: Holddelinger 

Indstilling: Studienævnet bedes drøfte nyt udkast – denne gang målrettet studiestart september 2020 

herunder behovet for at være på forkant med evt. ændringer grundet krav om fysisk afstand. 

Maria gennemgik bilaget for holddelinger. Det er blevet meldt ud fra viceinstitutledere, at der sandsynligvis 
kommer et afstandskrav for efterårssemestrets undervisning. Det har været diskuteret i 
studienævnsformandskredsen, at undervisningen kan ske ved, at halvdelen af holdet følger undervisningen 
online via Teams, mens resten af holdet er fysisk tilstede. Et andet forhold er, at dekanen har meldt ud, at 
der skal arbejdes videre med digitalisering og nye typer af digitaliseringsformer. Kreativitet, fleksibilitet og 
variation. En tommelfingerregel er, at 25% af undervisningen skal digitaliseres. Dette kan give udfordringer 
for trivslen og studiemiljøet. 
Den digitale undervisning i foråret og mulighed for nye typer af digitaliseringsformer blev diskuteret. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til referat. 
 

9. Ændringer af studieordninger  

Bilag: Studieordning og moduloversigt 

Indstilling: Procedure/tidsplan skitseres for ændring og indtastning af nye studieordninger gældende for 

studerende, der starter september 2021.  

På Socialrådgiveruddannelsen kan der muligvis være tale om revidering af PBL-beskrivelserne. Der har 

også tidligere været tale om ændringer af M3-prøven (i dag skriftlig) til en anden prøveform. Studieordningen 

og modulbeskrivelser drøftes, og studienævnet angiver ændringer.  

Punktet blev ikke nået på mødet, men er efterfølgende sendt ud på mail til studienævnet. 

Udover ovenstående blev der i denne høring angivet mulige ændringer på M6.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Jf. mail sendt til studienævnet. Ønsker om ændringer vil blive drøftet på Uddannelsesmøde den 29. juni samt 
studienævnsseminar den 17. august. 
 

10. Orientering fra aftagerpanelmøde den 16. juni 

Bilag: Slides fra aftagerpanelmødet. 

Indstilling: Orientering 

Punktet blev ikke nået på mødet. Drøftes på Uddannelsesmøde den 29. juni samt studienævnsseminar den 
17. august. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Intet til referat. 

 


