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Aalborg, 5. september 2018   
 
Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant)  
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) - afbud 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant)  
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) - afbud 
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør) - afbud 
 
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 studerende 
13.00-13.15  4. Endelig godkendelse af nye valgmoduler  
13.15-13.45 5. Studieordning  

- Nyt udkast til revideret studieordning 2019 (1. semester og reviderede 
valgmodulbeskrivelser (jf. BILAG studieordning + nyt udkast socialretligt 
laboratorium).  
- Godkendelse af revision af eksisterende studieordning, således at 
valgmoduler kan udbydes forår 2020 
- Drøftelse af rammer for udvikling af nye valgmoduler: Udviklingstimer, 
timebudget, frister, minimum antal studerende.  
- Drøftelse af overvejelser om modul 3 og 4. 
PAUSE  

14.00-14.30 6. Skriftlige stedprøver på Socialrådgiveruddannelsen  
 Drøftelse af evaluering af prøve herunder bedømmelse modul 1, E2017 (jf. 

BILAG) 
 Ansøgning om timer til udvikling af bl.a. prøve på modul 3 (jf. BILAG) 
 Drøftelse af prøven modul 5: Modul 5 prøven er nu den eneste skriftlige og 

samlede modulprøve, der ikke afvikles som en fælles tværfaglig integreret 
prøve for alle studerende. Skal det fortsat være sådan? 

14.30-14.45 7. Evalueringsskemaer (BILAG: Fremsendes snarest) 
 Anne Dalum har udarbejdet udkast til nye evalueringsskemaer. Skal også 

drøftes på Modulkoordinatormøde den 23. august sammen med tema om 
evalueringskultur. Input fra studienævnet ønskes. 

14.45-15.00 8. Meddelelser  

 PBL notat til drøftelse på modulkoordinatormøde 

 Tiltag vedr. studieordninger (IT, PBL) 

 Lokalebookningssystem  

 Skoleseminar  

 Studiemiljø konsulentbesøg 

 Evt. 
 
 
Referat:  
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden  
Referatet blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Godkendelse af referat 
Referatet blev lagt på mødeindkaldelsen til gennemsyn inden godkendelse. Referatet blev godkendt. 
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Pkt. 3) Tilbagemeldinger fra studerende 
En studerende har stillet spørgsmål til om der sammenhæng mellem social trivsel og frafald på 
uddannelsen? Det blev diskuteret, hvilke tiltag der kan gøres for at fremme den sociale trivsel på 
uddannelsen. Måske skal tutorerne følge de studerende længere oppe på uddannelsen. 
 
Der har været debat om semesterbeskrivelsen på modul 6 vedr. administrative nedsættelse af grupper 
på modulet. En gruppe kommende studerende på modul 6 havde sendt deres input vedr. 
semesterbeskrivelsen og beslutningen om ’administrativt nedsatte grupper’. 
 
Maria foreslog følgende: 

 Hvis de studerende melder en gruppe ind på 5-6 studerende, så får de lov til at bevare denne 
gruppe.  

 Hvis de studerende melder en gruppe ind på færre studerende, så vil de blive administrativt 
sammensat med andre ift. hvilket fagligt emne, som de har valgt.  

 
Studienævnet godkendte forslaget. Maria skriver en tilbagemelding ud til de studerende på det 
kommende modul 6. 
 
Gruppedannelse på modul 2 blev også diskuteret. Det blev foreslået, at gruppedannelsen foregår 
inden for klyngerne. Mht. vejledning er det vigtigt, at vejlederfordelingen foregår efter vejledernes 
undervisnings- og forskningsområde kontra de studerendes valg af emne. 
 
På modul 6 er der som noget nyt klyngevejledningstimer. Der er 6 vejledere, som vejleder i par 2 og 2. 
Der er skemasat 2 lektioner pr. klynge. Timerne går fra gruppevejledningen, så der er ikke tale om 
ekstra timer. Der gives dog 1 time ekstra pr. underviser til planlægning af klyngevejledningen. Dette 
gælder også for modul 2.   
 
Pkt. 4) Endelig godkendelse af nye valgmoduler  
De nye valgmoduler blev endelig godkendt. Det betyder, at udbuddet af nye valgmoduler kan træde i 
kraft foråret 2020. 
 
Pkt. 5) Studieordning  
- Nyt udkast til revideret studieordning 2019 (1. semester og reviderede valgmodulbeskrivelser (jf. 
BILAG studieordning + nyt udkast socialretligt laboratorium). 
 
1. semester: Det er vigtigt at være obs på, at de studerende afprøves i alle læringsmål og færdigheder 
på semestret. Det samme læringsmål kan godt fremgå på flere prøver, når modul 1 og 2 bliver opdelt. 
Mie og Berith kommer med et skriftligt forslag til fordeling af læringsmålene på semestret. 
 
- Godkendelse af revision af eksisterende studieordning, således at valgmoduler kan udbydes forår 
2020 
Se pkt. 4. 
 
- Drøftelse af rammer for udvikling af nye valgmoduler: Udviklingstimer, timebudget, frister, minimum 
antal studerende.  
 
Maria vil lave et udkast til studienævnet over udviklingstimer samt tidsplan til de nye valgmoduler og til 
revidering af de gamle valgmoduler.  
Det blev diskuteret hvor mange studerende, der minimum skal være tilmeldt for at et valgmodul 
oprettes. Maria spørger Jakob, hvordan det fungere med forhåndstilmelding, ressourcefordeling på 
Sociologi. 
 
- Drøftelse af overvejelser om modul 3 og 4. 
 
Der pågår drøftelse af en ombytning af modul 3 og 4. 
John foreslog af modul 3 og 5 måske kan tænkes sammen. Dette kan give problemer for de 
studerende som overflyttes til/fra andre uddannelsesinstitutioner.  
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Pkt. 6) Skriftlige stedprøver på Socialrådgiveruddannelsen  
Drøftelse af evaluering af prøve herunder bedømmelse modul 1, E2017 (jf. BILAG) 
 
Evalueringen af prøven blev diskuteret. Det blev også diskuteret, om bedømmerne skal bedømme 
helhedsvurderet eller efter eget fagområde.  
Det er ved at blive undersøgt, om der kan udtrækkes karakterfordeling på prøven.  
 
Ansøgning om timer til udvikling af bl.a. prøve på modul 3 (jf. BILAG) 
 
Ansøgningen blev diskuteret. Maria beder om yderligere information, om hvad og hvor meget der skal 
udvikles på. Undervisningen og afprøvningen på modulet skal stemme overens. 
 
Drøftelse af prøven modul 5: Modul 5 prøven er nu den eneste skriftlige og samlede modulprøve, 
der ikke afvikles som en fælles tværfaglig integreret prøve for alle studerende. Skal det fortsat være 
sådan? 
 
Punktet blev udsat til næste studienævnsmøde, da modulkoordinatoren på modul 5 ikke var til stede 
på mødet. 
 
Pkt. 7) Evalueringsskemaer (BILAG) 
Anne Dalum har udarbejdet udkast til nye evalueringsskemaer. Blev også drøftet på 
Modulkoordinatormøde den 23. august sammen med tema om evalueringskultur. Input fra 
studienævnet ønskes. 
 
Evalueringsskemaerne blev diskuteret og medlemmerne kom med forslag til ændringer af enkelte 
spørgsmål. Maria melder ændringerne tilbage til Anne Dalum, som retter skemaerne til. 
 
Pkt. 8) Meddelelser  

 PBL notat til drøftelse på modulkoordinatormøde. Tages op i modulkoordinatorgruppen og på  
             uddannelsesseminaret. 
 

 Tiltag vedr. studieordninger (IT, PBL) 
Fakultetet er i gang med indtastning af studieordninger i det nye system. 

 

 Lokalebookningssystem  
Der er et nyt lokalebookingssystem under udarbejdelse. Det er i øjeblikket i en 
forsøgsperiode. 

 

 Der bliver afholdt uddannelsesseminar for fastansatte på uddannelsen d. 4.-5. oktober 2018. 
Emner: undervisning, prøveformer, projektvejledning 
 

 Studiemiljø konsulentbesøg 
Ikke aktuelt, da studiemiljøkonsulenten er i dialog med skolen. 

 

 Der er sendt mail ud om sammenlægning af sekretariaterne på Instituttet for Sociologi og 
Socialt arbejde og Statskundskab. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalborg Universitet, Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø. 

Anja Filtenborg Pedersen, tlf.: 9940 8021, e-mail: afp@socsci.aau.dk 
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