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Aalborg, 19. september 2018   
 
Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) - afbud 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant)  
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant)  
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) - afbud  
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør)  
 
Referent: Anja Filtenborg Pedersen (studienævnssekretær) 
 
Dagsorden:  
 
12.30-12.45 1. Godkendelse af dagsorden 

 2. Godkendelse af referat  
12.45-13.00 3. Tilbagemeldinger fra de studerende. Orientering tiltag på Modul 1 og 

’Studentermøder’ hvert semester 
13.00-13.20 4. Godkendelse af budget 2019 (Bilag: Budget) 
13.20-13.40 5. Godkendelse af evalueringsskemaer og revideret 

evalueringsprocedure (Bilag: Skemaer og procedure) 
13.40-13.50  Kort pause 
13.50-14.10 6. Godkendelse af rettelser studieordning vedr. modul 1 (Bilag: 

Studieordning) samt orientering om tekniske/praktiske ændringer i oktober 
(endelig godkendelse af samlet studieordning studienævnsmøde oktober) 

14.10-14.30 7. Drøftelse og evt. godkendelse af retningslinjer for udvikling af 6. 
semester (Bilag: Retningslinjer) 

14.30-14.45 8. Stedprøver. Fra og med 2019 vil de skriftlige stedprøver på modul 1 og 
modul 3 være ændret til hhv. en lille ’midtvejsprøve’ i socialt arbejde og en 
24-timers opgave. MAN indstiller til, at det samme sker for prøven på Modul 
5 med begrundelse i tværfaglighed og læringsudbytte, økonomisk og 
administrativt ressourceforbrug samt kommende krav om 
stikprøveanalyser. Studienævnets indstilling ønskes.  

14.45-15.00 Meddelelser:  
  - Organisationsændringer  

- Uddannelsesseminar 
- Selvevalueringsmøde den 5. december 2018 14.30-16,30 

 
 
Referat: 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. Der byttes om på pkt. 7 og 8. 
 
Pkt. 2) Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 3) Tilbagemeldinger fra de studerende. Orientering tiltag på Modul 1 og 
’Studentermøder’ hvert semester 
Maria har aftalt med de studerende i studienævnet, at de tager med Maria på besøg på alle 
semestre. Et møde for 1. semester og et møde for de øvrige semestre. INDSÆT DATOER 
OG TEMAER. Fremover afholdes møderne for øvrige semestre på en dato, hvor der er 
anden 
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undervisning i praktikken. Barbara laver opslag på facebook, hvor de studerende som er i 
praktik, har mulighed for at komme til orde til mødet. 
 
Martin og andre studerende har lavet en gruppe på uddannelsen for studerende som ikke 
har noget netværk i nærområdet. FIND INPUT FRA OPSLAG 
 
Der bliver afholdt oktoberfest for hele uddannelsen d. 6. oktober på Twei Grosse Bier Bar. 
 
Der bliver afholdt introfest på uddannelsen på fredag. 
 
Pkt. 4) Godkendelse af budget 2019 (Bilag: Budget) 
Ikke færdigt endnu. 
 
Pkt. 5) Godkendelse af evalueringsskemaer og revideret evalueringsprocedure (Bilag: 
Skemaer og procedure) 
Maria gennemgik kort hvad der er sket med evalueringsskemaerne siden sidst bl.a. er 
spørgsmålene vedr. læringsmålene taget ud og der er indsat flere ”kasser” til kommentarer.  
Maria tager personlige kommentarer ud af svarene på evalueringsskemaet inden det sendes 
til modulkoordinatorerne. Evalueringsskemaerne blev godkendt. 
 
Pkt. 6). Godkendelse af rettelser studieordning vedr. modul 1 (Bilag: Studieordning) 
samt orientering om tekniske/praktiske ændringer i oktober (endelig godkendelse af samlet 
studieordning studienævnsmøde oktober) 
 
Rettelserne vedr. sammenlægningen af modul 1 og 2 blev godkendt. Nogle af læringsmålene 
fremgår på begge moduler. 
2014 med ændringer 2017 og 2018 
2014 med ændringer 2017 og 2018 gældende fra foråret 2020 
Vedtages endeligt på mødet i oktober 2018. 
 
Der blev talt, om de studerende skal have mulighed for at vælge BÅDE valgmodul A og B. 
Det tages med i overvejelserne og der ses på om det kan lade sig gøre. 
 
Indsæt kommentarer fra Meretes mail. 
 
Maria tager med på næste ledernetværksmøde i uge xxxxx næste uge find dato i Marias 
kalender, om der er problemer med at sammenlægge med ekstern og intern censur – her 
tænkes på en sammenlægning af modul 3 og 4. 
 
Pkt. 7) Drøftelse og evt. godkendelse af retningslinjer for udvikling af 6. semester 
(Bilag: Retningslinjer) 
Der er afsluttede møde i valgmodulerne d. 26. september 2018. Der var drøftelse af 
retningslinjerne for udvikling af 6. semester. Det blev bl.a drøftet, hvorfor der ikke er den 
samme tid til eksamensforberedelse på alle valgmodulerne. Dette skyldes, at de studerende 
ikke kan lave to store projekter på samme tid. 
Maria laver et færdigt udkast til godkendelse på næste møde. 
 
Pkt. 8) Stedprøver. Fra og med 2019 vil de skriftlige stedprøver på modul 1 og modul 3 
være ændret til hhv. en lille ’midtvejsprøve’ i socialt arbejde og en 24-timers opgave. MAN 
indstiller til, at det samme sker for prøven på Modul 5 med begrundelse i tværfaglighed og 
læringsudbytte, økonomisk og administrativt ressourceforbrug samt kommende krav om 
stikprøveanalyser. Studienævnets indstilling ønskes.  
 
Punkt fra sidste møde, hvor modulkoordinatoren for modul 5 ikke kunne være til stede. 
 



Referat af møde i studienævnet på 
Socialrådgiveruddannelsen d. 19. sept. 2018  
 

 

3 

Modul 5 opgaven blev drøftet. Opgaven er også blevet drøftet i modulteamet. Der arbejdes 
hen imod at alle de studerende på modulet får den samme opgave – fremfor lodtrækning af 
opgaver indenfor de forskellige fagområder. Det kan dog stadig være samme opgave, men 
med lodtrækning mellem fagområderne mht. spørgsmålene til opgaven. 
Der ses også på mulighederne for en 24-timers prøve evt. kombineret med en stedprøve på 
jura. Maria indstiller til at modul 5 teamet tager opgaven op til diskussion igen. John foreslog 
at modul 3 teamet deltager i diskussionen, da der også er stedprøve på dette modul. 
 
Pkt. 9) Meddelelser:  
- Organisationsændringer 
Nedlæggelse af fakulteterne. 
Sammenlægning af administrationen mellem Statskundskab og Sociologi og Socialt arbejde. 
  
- Uddannelsesseminar på uddannelsen d. 4.-5. oktober 2018 på Comwell i Rebild. 
 
- Selvevalueringsmøde den 5. december 2018 kl. 14.30-16.30 
Heino og Barbara deltager. 
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