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Godkendt 
 
Referat af møde i Studienævnsmøde 
Onsdag den 22. september 2020 
Fib. 13, lokale 106 kl. 12.30-15.00 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 13 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen  
Telefon: 99408021 
Email: afp@socsci.aau.dk 
 
Dato: 20-10-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00963 

 

 

Deltagere:  

Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant) 

John Klausen (VIP-repræsentant) 

Berith Heien (VIP-repræsentant)  

Mai-Britt Mikkelsen (studenterrepræsentant) – deltog kun i første del af mødet.  

Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant) 

Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant)  

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

 

Afbud:  

Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 

Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant) 

Anja Filtenborg Pedersen (referent)  

Mie Engen (VIP-repræsentant) 

 

Øvrige deltagere:  

Vivi Imer – praktikkoordinator – deltog til og med pkt. 5 

Lina Skov – deltog som observatør 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling: Godkendelse 

Dagsordenen blev godkendt.  
Studienævnet var ikke beslutningsdygtige på mødet. 
  

2. Godkendelse af referat 

Bilag:  

Indstilling: Godkendelse 

Referatet for august nåede ikke med på mødet. 
 

3. Tak til Mai-Britt, velkommen til Lina og gensidig præsentation 

Maria bød velkommen til Lina og sagde tak til Mai-Britt, som udtræder af studienævnet (Mai-Britt deltog kun i 
mødet under dette punkt). 
Maria gjorde opmærksom på, at de studerende skal huske at stille op valg til studienævnet. 
Herefter var der en kort præsentationsrunde. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria kontakter Tanja vedr. deltagelse i studienævnet. 

4. Tilbagemelding fra studerende 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Orientering og drøftelse 
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Studiestart 

Der er på 3. semester (modul 5) blevet tilføjet pensumlitteratur efter semesterstart. Der er også blevet bestilt 

bøger hjem hos Factum Books, som er sekundærlitteratur. Dette har skabt stor frustration blandt de 

studerende. Der må ikke rettes/tilføjes litteratur efter studienævnets godkendelse af undervisningen for 

semestret. Det er vigtigt, at den opgivne litteratur overholder rammerne, ellers kan de studerende ikke nå at 

læse litteraturen. 

 

Tilrettelæggelse af undervisning i en Coronatid, herunder onlineelementer 

Der har været Corona blandt studerende på 1. semester. Der er foretaget smitteopsporing, og det tyder på at 

smitten er sket uden for AAU. 

Der er på 1. semester oprettet mulighed for, at studerende kan søge om at deltage i undervisningen via ren 

online undervisning, hvis man er særlig udsat eller ens nærmeste pårørende ikke kan tåle smitte. 

Det betyder meget for uddannelsen, at så mange som muligt deltager fysisk i undervisningen, da det skaber 

bedre dynamik i undervisningen og gavner studiemiljøet. Det er også svært at deltage i øvelser og 

gruppearbejde online. 

 

Indstilling til årets underviser 

De studerende laver afstemning og indsamler kommentarer/begrundelser på Facebook. Det vil også være 

muligt at sende kommentarer/begrundelser på mail til de studerende fra studienævnet. Kommentarerne er 

særligt vigtige ift. den videre indstilling til årets underviser. 

 

---pkt. 5 blev sat ind her, da praktikkoordinatoren Vivi Imer skulle gå--- 

4a. Dispensation for sprog 

En studerende har søgt om dispensation med henblik på at få mulighed for at skrive opgaver på bokmål 

samt tale bokmål ved samtlige eksamener på uddannelsen, samt søgt om dispensation med henblik på at 

opnå ekstra tid ved eksamen med begrundelse i at opnå bedre tid til at forklare sig og anvende danske 

fagbegreber.  

Studienævnet besluttede, at den studerende kan aflægge prøver på Socialrådgiveruddannelsen på Norsk, 

med mindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. Hvilket betyder at den 

studerende kan skrive opgaver på og gå til mundtlig eksamen i bokmål på Socialrådgiveruddannelsen, men 

den studerende skal gøres opmærksom på, at det i et læringsmål for praktikken (modul 7) fremgår, at den 

studerende skal kunne ”formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtligt som skriftligt til 

samarbejdspartnere og borgere”. Studienævnet afgjorde, at den studerende ikke opnår forlænget tid til 

mundtlige eksamener med begrundelse i, at der ikke er tale om usædvanlige forhold. 

4b. Ansøgning om udviklingstimer til modul 6 

Der søges om 50 timer til fordeling mellem teamets medlemmere (John Klausen, Mona Kragelund, Maja 

Müller). 

Studienævnet drøftede ansøgningen og besluttede, at der bevilges det søgte i alt 50 timer til udvikling og 
kvalitetsløft på modul 6. Timerne fordeles blandt modulteamets medlemmer.  

4c. Budgetstatus 

Socialrådgiveruddannelsen har sparet 403.307 kr. i foråret 2020, hvilket primært har været penge, der var 

afsat til transport til censorer. Uddannelsen er blevet pålagt en besparelse på ca. 163.324 kr. i forbindelse 

med indkøb af Polycom udstyr og udgifter til studentermedhjælp. 

Den reelle besparelse er derfor ca. 239.983 for første halvår af 2020. 

Der blev talt om, hvad uddannelsen kan bruge dette beløb på: 

 En forbedring af studiemiljøet i Kroghstræde 7, samt en bedre skiltning om, hvor sekretariatet og 

undervisere har kontor. 



 

3 

 

 Afholdelse sociale arrangementer på uddannelsen evt. i samarbejde med SDS, men studiet kan ikke 

støtte andre organisationer. 

 Flere gæsteundervisere på uddannelsen og en ny film til hjemmesiden. 

 Tilskud til studieturen. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria samler op på rammerne for litteratur og bogbestilling.  
Maria sender en mail ud til de studerende og opfordre dem til at følge deres hold til den fysiske undervisning. 
Maria informere teamet på modul 6. 
 

5. Drøftelse af hensyn til enlige i praktikfordelingen 

Bilag: Ingen bilag 
 

Indstilling: Vi tager i dag et geografisk hensyn til enlige i fordelingen af praktikpladser. Kravet er, at den 

studerende ikke er gift, samlevende eller –boende. På andre uddannelser findes dette hensyn ikke. Der er 

studerende, der søger særlige hensyn pga. at man reelt ikke kan dele afhentning/pasning af børn i 

daginstitution med samlever fx pga. af arbejde eller periodisk ophold i anden by. Studienævnet bedes drøfte 

og beslutte, om nuværende praksis skal bevares eller laves om. Det skal bemærkes, at der i praktikken kan 

gives dispensation på samme grundlag som øvrige moduler, og at der kan ansøges om holdskifte mhp. at 

matche praktikperiode med private forhold. 

Som der er nu så kan den studerende søge om særlige hensyn ift. helbredsmæssige forhold og sociale 

forhold. Der kan også søges, om særlige hensyn vedr. andre forhold. Praktikkoordinatoren afgør disse 

ansøgninger sammen med studienævnsformanden.  

Der er kommet mange forespørgsler, hvor den studerende ikke er enlig, men har en ægtefælle, som ikke er 

hjemme i hverdagen grundet arbejde som fx lastbilchauffør eller pga. udstationering. 

Når de studerende er færdiguddannede, forventes de også at kunne varetage et fuldtidsarbejde – ofte med 

lange torsdage. 

 

Det blev foreslået, at alle ansøgninger om dispensation skal køres som andre dispensationsansøgninger og 

skal fremover rettes og afgøres af studienævnet. Der vil ligeledes blive sat en ansøgningsfrist. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria og Vivi sender en høring ud til godkendelse hos studienævnet om ovenstående forslag. 
 

6. Evalueringsprocedure på Institut for Sociologi og Socialt arbejde (Bilag: udkast) 

Bilag: Udkast 

Indstilling: ISSA har sendt vedhæftede bilag i høring Proceduren er i høring hos modulkoordinatorer med frist 

d. 16. september. Maria sender opdateret bilag med evt. kommentarer fra koordinatorer. Studienævnet 

bedes drøfte procedure og give kommentarer, som sendes til instituttet – deadline 21. september. 

Der blev talt om svarprocenten evt. kunne offentliggøres. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria sender svar til ledelsesstøtteteamet. 
 

7. Orientering om drøftelser vedr. Socialrådgiveruddannelsen 

Bilag: Dimittend Profil + https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/autorisation-hvilken-model-matcher-

socialraadgivere/ + https://www.altinget.dk/boern/artikel/aktoerer-lav-specialiseret-

boerneraadgiveruddannelse-for-at-hjaelpe-udsatte-boern). 

 

https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/autorisation-hvilken-model-matcher-socialraadgivere/
https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/autorisation-hvilken-model-matcher-socialraadgivere/
https://www.altinget.dk/boern/artikel/aktoerer-lav-specialiseret-boerneraadgiveruddannelse-for-at-hjaelpe-udsatte-boern
https://www.altinget.dk/boern/artikel/aktoerer-lav-specialiseret-boerneraadgiveruddannelse-for-at-hjaelpe-udsatte-boern
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Indstilling: Der pågår drøftelser om socialrådgiveruddannelsens udvikling. MAN orienterer og studienævnets 

input ønskes. MAN deltager i ledernetværksmøde den 18. september 

Det diskuteres om socialrådgiver skal have autorisation. Det blev diskuteret på ledelsesnetværksmødet d. 
18. september 2020, hvor Stefan Herman også deltog. Der er blevet lavet et udkast til et kommissorium til en 
arbejdsgruppe, som skal levere materiale til drøftelse i ledernetværket og i rektorkollegiet for 
professionshøjskolerne. Maria har meldt sig til arbejdsgruppen og har bedt nogle om underviserne tilknyttet 
børne- og ungemodulerne om at indgå i en faglig sparrings gruppe med hende. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
 
 

8. Orientering om tværprofessionel camp og samarbejde med UCN 

Bilag: 

Indstilling: Orientering 

Maria, Lene Tølbøll og Finn Skovfoged har været til møde på UCN vedr. Campen. Det har været en 
udfordring at få lærerne med hver gang pga. Campens tidsmæssige placering. Det bliver nu ændret. På 
mødet blev der også talt om det faglige indhold på Campen. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
 
 

9. Eventuelt 

Bilag: Ingen bilag. 

Indstilling:  

Intet til referat. 

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

 


