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Godkendt 
 
Referat af møde i Studienævnsmøde 
Tirsdag den 17. november 2020 
Microsoft Teams 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 13 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen  
Telefon: 99408021 
Email: afp@socsci.aau.dk 
 
Dato: 20-11-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00965 

 

 

Deltagere:  

Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant, studienævnsformand) 

John Klausen (VIP-repræsentant) 

Berith Heien (VIP-repræsentant)  

Mie Engen (VIP-repræsentant)  

Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant) 

 

Afbud:  

Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant, næstformand) 

Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant)  

Lina Skov (studenterrepræsentant - suppleant) 

Henriette Magdalene Lundal Sørensen (studenter studievejleder – observatør) 

 

Øvrige deltagere:  

Anja Filtenborg Pedersen (referent) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: Dagsorden 

Indstilling: Godkendelse 

 
Dagsordenen blev godkendt.  
  

2. Godkendelse af referat 

Bilag: Referat september  

Indstilling: Godkendelse 

 

Referatet for oktober blev godkendt med følgende kommentarer: 

 Maria har kontaktet modulkoordinatoren og modulteamet på modul 5 og gør opmærksom på, at der 

er for meget pensum på psykologiområdet på modulet, hvilket ikke må gentage sig. 

 Maria har haft dialog med modulkoordinatorerne på modul 6 og 9 vedr. gruppedannelsesproces. 

Dette er en del af introen på begge moduler. 

 Maria, Maryan og Hanne Hartoft er ved at arrangere en online gæsteundervisning med Eva Smidt 

for en del af det resterende budget på uddannelsen. Gæsteforelæsningen bliver d. 2. december 

2020. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til referat. 

3. Tilbagemelding fra studerende 

Bilag: Ingen bilag.  

Indstilling: Information og diskussion 

 

Corona situationen / De særlige nordjyske restriktioner for 7 kommuner 

Muligheden for online undervisning medfører desværre, at kun få studerende møder op til forelæsningerne. 

Da de istedet vælger onlineundervisningen. Der er et ønske fra de studerendes side, at undervisningen 

digitaliseres helt, hvis der fx kun er 2 lektioners forelæsning på samme dag. 

Set fra undervisernes side, så er det et dilemma med den kombinerede fysisk/online undervisning. Det giver 

ikke samme pædagogiske muligheder, når minimum halvdelen af holdet er med via Teams. Tavlen kan fx 

ikke bruges, da de studerende, som er med på Teams ikke kan se, hvad der bliver skrevet. Det kan også 

være svært at høre, hvad der bliver sagt i lokalet. Ren online undervisning andre muligheder end ved fysisk 

fremmøde. Det er helt klart en pædagogisk udfordring, når de to undervisningsformer skal kombineres.  

 

Der var forslag om, at det elektroniske udstyr til brug i undervisningen kunne opdateres. 

 

Institut for politik og samfund har valgt at gå 100% online med undervisningen resten af semestret. Maria 

mener, det er vigtigt, at de studerende har mulighed for at møde op til fysisk undervisning, også af hensyn til 

studiemiljøet. De studerende er blevet opfordret til at møde op fysisk op, både af studienævnsformanden og 

modulkoordinatorerne. Der har tidligere været talt om, der skal laves særlige hold til studerende med særlige 

forhold. Som det er nu, har alle studerende mulighed for at tilgå undervisningen online. Det blev besluttet, at 

der fra foråret 2021 skal oprettes teams til studerende for særlige forhold. 

 

Orientering om praktikken 

Det er demotiverende for de studerende, at skulle arbejde hjemme i praktikperioden og de ved ikke, om de 

kommer tilbage på praktikstedet inden eksamen. De er i tvivl, om de kan opfylde læringsmålene til eksamen 

og føler sig ikke klædt på til eksamen.  

Praksisbesøg 

Praksisbesøgene har været afholdt digitalt og har ikke givet det optimale udbytte af praksiserfaring. 

 

Pensum på modul 9 

Pensum på modul 9 er ikke det samme på hold X og Y. Strukturen er ændret lidt ift. sygemelding af en 

underviser. Pensum burde dog ikke være ændret. Maria skriver ud til de studerende på modulet. 

Dimissionen til januar 2021  

Det er blevet besluttet af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, at dimissionen i januar 2021 skal afholdes 

digitalt. Maria har spurgt institutlederen Trond Klausen om mulighederne for afholdelse af afsluttende BA 

eksamener fysisk samt dimission som en forelæsning, hvor de studerende kunne få muligheden for fysisk 

fremmøde. Dette er dog blevet afvist. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
 
NB: pr. mandag den 23. november ophørte de særlige Nordjyske restriktioner for de 7 kommuner, således at 
det igen er muligt at krydse kommunegrænser inden for og uden for de 7 kommuner. De studerende kan 
derfor igen møde op og praktikanterne vende tilbage til praktik.  

4. Rammen for projekt på modul 8 

Bilag: Mail fra modulkoordinator Finn Laursen 

Indstilling: Diskussion 
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Modulkoordinatoren for modul 8 Finn Laursen har givet tilbagemelding om, at han gerne vil i dialog med den 

studerende om henvendelsen. Han vil også gerne tage diskussionen med i modulteamet om rammerne for 

projektet. Maria svarer den studerende og Finn. Studienævnet har drøftet det. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria svarer den studerende og Finn, at studienævnet har drøftet det henvendelsen og opfordrer til, at den 
studerende og modulkoordinatoren tager en snak om henvendelsen. 
 

5. Studienævnsrapport og handlingsplan 

Bilag: Studienævnsrapport og handlingsplan 

Indstilling: Diskussion og godkendelse 

 

Der er frist for kommentarer til studienævnsrapport og handleplan lige før jul.  

Kvalitetssikringsteamet på instituttet har hjulpet med at skrive kommentarer ind.  

Der bør indsættes forklaring om de studerende, der har overskredet normeret studietid. 

Det er bemærkelsesværdigt at frafaldet er blevet mindre på 1. semester. 

Handleplan: Der var ikke noget til punktet. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria laver kommentarer til studienævnsrapport og handleplan færdig og sender til kvalitetssikringsteamet. 

6. Udvælgelseskriterier på Socialrådgiveruddannelsen 

Bilag: Ingen 

Indstilling: Diskussion 

 

Udvælgelseskriterierne er gældende for den del af ansøgerne, som bliver optaget på gymnasial uddannelse 

eller enkeltfag (kvote 1). 

På kvote 2 har optagelseskontoret bag om adgangskravene vejledninger på fx relevant erhvervserfaring. 

Der blev talt om, om en danskkarakter fra gymnasiet er retningsvisende for, om man kan blive en god 

socialrådgiver. Faget kræver, at man er god til at formulere sig skriftligt, da meget af arbejdet er at skrive 

afgørelser, men en karakter fra gymnasiet kan også afspejle en dårlig eksamensdag. Det blev besluttet, at 

studiet ikke indfører en særlig vægtning af danskkarakterer. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria melder ingen ændringer tilbage til optagelseskontoret. 
 

7. Årsrapport fra censorformandsskabet 

Bilag: Administrativ og teknisk rapport 

Indstilling: Orientering og diskussion 

 

Besparelse har været en gennemgående faktor på uddannelsesinstitutionerne:  

Et af de områder, hvor der ofte bliver sparet er på overnatninger. Det er hårdt for censorer, der har lang 

transporttid, når der ikke kan gives en overnatning. Det kan betyde, at en censor skal hjemmefra meget 

tidligt om morgen, for at være klar til formøde/eksamen kl. 8. 

 

Censorformandsskabet indstiller i rapporten til, at der skal være minimum 15 minutter mellem hver eksamen. 

Studienævnet var enige om, at det ville være en god idé ved eksamen med ekstern censur. Derudover bør 

der være en lang frokostpause, så evt. tabt tid kan nå at blive indhentet (fx 50 minutter). 
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I rapporten ses der positivt på semesterafprøvning i stedet for modulafprøvning fx på modul 3 og 4 eller 
modul 8 og 9. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Punktet sættes på studienævnsmødet i december til videre behandling. 
Sekretariatet drøfter mulighederne for at justere på pauser i forhold til den samlede eksamensplan jf. at der 
også kan blive tale om meget lange dage. 
 

8. Eventuelt 

Bilag: Mødeplan for 2021 

Indstilling: Godkendelse og orientering 

 

Mødeplanen blev godkendt. 

Anja orienterede om at sekretariatet pr. 2. december 2021 flytter i Fib. 5, så fællessekretariatet bliver samlet i 

én bygning. Studienævnsmøderne vil fremover blive afholdt i Kroghstræde 7 eller via Teams. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Anja laver mødeindkaldelser i Outlook for møder i 2021. 
 

 


