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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 12.30 – 15.00 

 

 
i lokale 106, Fib. 13 
 

Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant) 
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør) 
 

 
Dagsorden:  
 
12.30-12.45 1. Godkendelse af dagsorden – punkter til eventuelt? 
  2. Godkendelse af referat (marts og april) 
12.45-13.00  3. Tilbagemeldinger fra de studerende 
13.00-13.15  4. Skriftlige eksamener i DE: Skal opgaven omdeles i papir eller ej?   

Der har været varierende praksis ved M1, M3 og M5 eksamen. M5 eksamen er 
særlig, da opgaven tildeles individuelt via lodtrækning. En omdelt papirversion skal 
matche studienummer og opgave i DE. Nogle studerende udtrykker ønske om 
papirversion, fordi det giver overblik samtidig med mange andre dokumenter på 
computeren. Spørgsmålet dukker op hver gang. Der ønskes en beslutning. 

13.15-13.45 5. Forsøg med samarbejde om ’studieforløb i lokalsamfundet’ (SILAS) (jf. 
Bilag). Lise Rytter Krogh og Maria Appel Nissen har udarbejdet et udkast til et 
forsøg, der skal imødekomme aftageres oplevelse af en rekrutteringsproblematik. 
Studienævntes indstilling til og foreløbige godkendelse ønskes. Derefter drøftes 
udkastet juni i aftagerpanelet. Studienævntes indstilling til udviklingstimer til 
forsøget ønskes også. Der må påregnes koordinering med deltagende kommuner, 
samt praksisbesøg og udvidet snart-færdig-arrangement. Derfor foreslås 30 timer 
til opstart samt 30 timer pr. semester evt. justeret efter antal studerende i forløbet. 

13.45-14.00 Pause 
14.00-14.30  6. Ændringer i lokal Studieordning (Bilag: Studieordning Kladde) 
  I det vedhæftede dokument er indsat kommentarer m.m., som angiver tekst/dele, 

som skal ændres/tilføjes. Der ønskes en drøftelse og godkendelse af, om 
processen med at ændre disse tekster/dele kan gå i gang samt om der er noget, 
der mangler. 

14.30-14.45  7. God vejledningsskik herunder klyngevejledning (Bilag: Kladde baseret på 
dokument fra MVSA, brug ’simple mark up’/vis uden rettelser, så er det mere 
overskueligt!). Tanken med dette papir er, at det skal ende med at være i en form, 
hvor det fx kan ligge på hjemmesiden til brug for undervisere og studerende. 

14.45-15.00  8. Drøftelser vedr. orientering om STÅ (jf. mail 3.5.2018) 
  
  


