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Godkendt 

Referat af møde i Studienævnsmøde 
Onsdag den 16. december 2020 
Microsoft Teams 

Aalborg Universitet 
Socialrådgiveruddannelsen 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Ø 

Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen  
Telefon: 99408021 
Email: afp@id.aau.dk 

Dato: 14-01-2021 
Sagsnr.: 2019-017-00966 

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 november 

Indstilling: Godkendelse 

Referatet for november blev godkendt. 

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

3. Tilbagemelding fra studerende

Bilag: Intet bilag. 

Indstilling: Information og diskussion 

Foredrag med Eva Smith d. 2/12-2020: 

Der er kommet mange positive tilbagemeldinger på foredraget bl.a. fra studerende på Kandidaten i Socialt 

arbejde, som giver udtryk for et spændende og meningsfyldt foredrag. Mange af dem kommer selv fra 

praksis og kunne nikke genkendende til meget af det sagte i foredraget. 

Uddannelsen har allerede planlagt et nyt foredrag d. 22/2-2021 med Kathrine Beck om 

Skolesocialrådgivning i et internationalt perspektiv / komparative ss-studier.  
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Online undervisning: 

Det har været nogle tekniske udfordringer i forbindelse med online undervisningen, der har især været 

problemer med kombination af fysisk og online undervisning. Uddannelsen har i disse tilfælde givet 

erstatningsundervisning. 

De studerende savner dialog i undervisningen, der kan ende som ren forelæsning. De studerende ønsker, at 

undervisere udnytter mulighederne ved onlineundervisningen bedre og skaber variation. Det kan laves 

mange smarte elektroniske ting, men det er svært at kombinere med fysisk tilstedeværelse. 

Det blev drøftet om der er ved at være en vis træthed over/i online undervisningen. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria tager onlineundervisningen op på uddannelsesmødet d. 17/12-2020. 

4. Meddelelser fra studiet 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Orientering og diskussion 

 
Valg til studienævnet:  
Maryan og Lina er blevet valgt ind og beholder derfor deres pladser i studienævnet i 2021.  
Ny studerende i studienævnet er Martin Mølbak, som deltager i møderne fra februar 2021. 
 
Film om Socialrådgiveruddannelsen:  
Viceinstitutleder Lene Tølbøll har indhentet tilbud på produktion af ny film om uddannelsen. 
Corona har dog pt. sat en stopper for processen, men forhåbentligt når filmen at blive færdig inden åbent 
hus til marts. 
På undervisersiden har Vibeke Bak Nielsen sagt ”ja” til at deltage i filmen, men Maria mangler stadig at finde 
en studerende. Maryan har forslag til en studerende, som hun vil prøve at spørge. 

Trivselsprojekt: 
Center for mental sundhed  afholder workshops som led i et trivselsprojekt. 
Der er planlagt 20 workshops i 2021 for 50-60 studerende pr. gang. Socialrådgiveruddannelsen er blevet 
indbudt til at deltage i en af dem. Studienævnet bakker op om uddannelsens deltagelse. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maryan spørger den studerende om deltagelse i film om uddannelsen. 
 

5. Studiepraktik (Oplæg v/ Henriette) 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Oplæg 

 
Studiepraktik: 
Studiepraktikken i oktober blev afholdt online. Ifølge evalueringerne, synes folk generelt, at det var godt, men 
lidt kort. Der er positive tilbagemeldinger på oplæg fra studerende på studiet. Oplysninger om 
karrieremulighederne er også evalueret positivt. 
 
Åbent hus: 
Åbent Hus slutningen i februar kommer også til at foregå online. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Ingen punkter til opfølgning. 

6. Tilbud om online undervisning til studerende med særlige forhold forår 2021. 

Bilag: Ingen 

Indstilling: Diskussion 

 
Skal vi fortsat tilbyde onlineundervisning til studerende med særlige forhold og under hvilke vilkår? Maria 
orienterede om praksis hidtil og alternativer. 
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Der vil formentligt fortsat være kombineret fysisk og online undervisning i foråret 2021. Men hvad gør vi med 
studerende med særlige hensyn? Skal der oprettes særlige teams eller skal det være åbent for alle 
studerende, som ønsker at deltage online i stedet for fysisk? 
Det blev besluttet, at der også i foråret skal være særskilte teams til studerende med særlige hensyn. 
Emnet tages også op på uddannelsesmødet i morgen. 

Online eksamen: 
På Institut for Sociologi og Socialt arbejde er det op til vejleder at afgøre, om de studerende må sidde 
sammen til online gruppeeksamen. Afstandskravene skal dog overholdes og teknikken skal være prøvet af 
inden eksamen sammen med gruppens vejleder.  
På 1. semester skal de studerende sidde hver for sig, da grupperne er så store.  
Det bliver taget op på uddannelsesmødet i morgen. 

NB: Grundet udviklingen i Corona og restriktioner har direktionen efter mødet bl.a. udmeldt, at al 
undervisning i februar 2021 foregår online, hvorfor teams for studerende med særlige forhold ikke er aktuelt 
ved semesterstart. Der er også kommet retningslinjer om, at studerende ikke må sidde sammen ved online 
eksamener januar 2021.  

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

7. Årsrapport fra censorformandsskabet 

Bilag: Administrativ og teknisk rapport 

Indstilling: Orientering og diskussion 

Punktet blev drøftet på forrige møde. En yderligere behandling blev ikke nået på mødet. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Materialerne bliver sendt til underviserne på uddannelsen. 
 

8. Dimittendundersøgelse (bilag) 

Bilag: Dimittendundersøgelse 

Indstilling: Orientering og diskussion 

Dimittendundersøgelse indeholder ønske om mere praktik og praksisrelation. Inddragelse fra praksis skal 

dog også give mening og være relevant. 

Ved inddragelse fra praksis i form af gæsteundervisere, så skal studiet kunne stå inde for 

gæsteunderviseren. Gæsteunderviseren må fx ikke henvise til emner og handlinger, som ikke er lovlige. Det 

er vigtigt, at gæsteunderviseren gøres opmærksom på dette inden forelæsningen.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Dimittendundersøgelsen sættes på studienævnsmødet i januar og sendes ud til underviserne. 
 

9. Behandling af evalueringsnotater foråret 2020 (bilag) 

Bilag: Evalueringsnotater 

Indstilling: Behandling  

 

Processen vedr. revision af valgmodulerne blev drøftet jf. studienævnets tidligere indstilling. Anden fase i 

udviklingen omfatter bl.a. samundervisning på tværs af valgmodulerne. Der skal også ses på strukturen af 

modulerne, samt den dobbelte opgaveskrivning/dobbelt projektopgave: parallelt forløb af undervisningen på 

valgmodulerne, samt ugeopgave på A og B i stedet for projekt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Maria skriver til modulkoordinatorerne på valgmodulerne og minder dem om at gå i gang med den anden 
’fase’ i udviklingen af valgmodulerne til foråret 2022. 
Opgaven for modul 8 sættes på mødet for marts. 
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10. Godkendelse af semesterbeskrivelser foråret 2021 (bilag) 

Bilag: Semesterbeskrivelser 

Indstilling: Godkendelse 

 

Semesterbeskrivelserne blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Vedr. valgmodul C blev der spurgt til opgavebeskrivelsen herunder om ’rehabiliteringsindsatser’ er for 

snævert/indskrænker hvad der kan skives om. Der blev spurgt til brug af international forskning, og om man 

som studerende i kraft af undervisningen har forudsætninger for at leve op til opgavebeskrivelsens krav om 

videnskabsteoretisk refleksion. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

11. Eventuelt 

Bilag: Intet bilag 

Indstilling: Meddelelser og diskussion 

Intet til referat. 

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

 


