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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Hvordan vi kan afvikle undervisning i lokaler som må rumme halvt så mange studerende som sæd-
vanligt, hvis det skulle blive aktuelt  for E20 

Bilag 1: overordnede rammer for undervisning og eksaminer E2020 

Baggrunden for mødet er planlægningen af efterårets undervisning. Pt. ligger der en mere eller mindre klar 
lokaleplan for efteråret, baseret på et håb om, at afstandskravet afskaffes inden studiestart. Det kan være, at 
det bliver det (som der er sket for skoler, gymnasier mv.). Det kan også være, at afstandsmålet forsat er ak-
tuelt. Der skal udformes en plan for det sidste. Dvs. en plan for, hvordan vi kan afvikle undervisning i lokaler 
som må rumme halvt så mange studerende som sædvanligt.  

Dekanatet har udmeldt en forventning om, at der i et større omfang implementerer digitale aktiviteter i efter-
årets undervisning og vejledning. Der er lagt op til en bred fortolkning af digitalisering, hvor der også er tale 
om flipped classroom, pencasting, podcast og små videoer som værktøj, de studerende kan bruge i f. eks.  
øvelser, digitalt projektstyringsværktøj. Der er altså lagt op til en form for aktiviteter, der sikrer variation og 
kvalitet - og altså ikke ”bare” om speak-to-slide eller undervisning via Teams. 
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Lokaleplanlægning: 

På baggrund af den af universitetet nedsatte arbejdsgruppe for planlægning af efterårets undervisning anbe-
fales følgende løsninger på lokaleproblemerne:   

• Omlægning til online undervisning for alle studerende på holdet. 

• Opdeling af studerende i mindre hold og dublering af undervisningen 

• Opdeling af studerende i to hold, som på skift har fysisk undervisning og online undervisning 

 Online forelæsning/undervisning som grundlag for efterfølgende øvelser, workshop, gruppearbejde 
med fysisk tilstedeværelse. 

Der lægges i arbejdspapiret op til en prioritering hvor alle studerende på uddannelsen får mulighed for fysisk 
fremmøde, samt at studerende på det første semester af bachelor- og kandidatuddannelsen i særlig grad får 
mulighed for fremmøde. Formålet med denne prioritering er at sikre de studerende et godt studiemiljø og 
socialt samvær. Studienævnet bakker op om denne prioritering. Der lægges op til en differentieret model:   

 

Auditorieundervisning med store hold undervises efter 50/50-model. Der undervises i auditorier med halvt 
fremmøde og halvt Teams transmission. Holdene roterer, så der er fremmøde hver anden gang. Øvelser i 
forlængelse af forelæsninger afvikles efter samme model. Det afsøges, om der kan afsættes studentermed-
hjælp til at deltage i undervisningen og mediere på tværs af den digitale og fysiske undervisning. Enkelte 
auditorieforelæsningsrækker på forskellige semestre af BA afvikles 100% online for at give plads til fremmøde 
på seminarhold på KA 1. semester. 50/50-modellen er valgt, fordi den sikrer en grad af tilstedeværelse for alle 
studerende, og fordi den ikke kræver lokaleændringer ved forandringer i afstandskravet.  

Seminarrumsundervisning afvikles ved fuldt fremmøde for de fleste hold, fuldt online for nogle og eventuelt 
med delt fremmøde for enkelte (hvor to seminarhold deles om et auditorium – og på skift er online/fremmødt). 

Vejledning gennemføres efter aftale mellem vejleder og gruppe med mest mulig fremmøde. Al vejledning 
bliver via teams planner, hvilket er udmeldt af instituttet. På 1. sem. har der været tidligere været ønske om et 
styringsredskab, hvilket vil være fint dertil.  

Forløb der kunne gøres fuldt online i efteråret: 1.sem. BA ”det danske samfund” samt valgfagene & 5. sem. 
”social struktur og social forandring”. Herudover indmelder de enkelte koordinatorer og undervisere om per-
manente tiltag. 

Der er indkøbt kamera som kan kobles på laptop til underviserne.  

Det er vigtigt at påpege at den aktuelle undervisningsform ikke er permanent løsning. Samtidig er det vigtigt 
at studienævnet med dets repræsentation af både undervisere og studerende får indflydelse på de beslutnin-
ger der bliver taget.   

 

Digitalisering 

Med hensyn til digitalisering lægges der op til en model hvor de enkelte undervisere i så høj grad som muligt 
er med til at planlægge digitaliseringsforløbet. Der skal ske en tilbagemelding til sekretariatet senest 15/8. 

Vigtigt at det tydeligt fremgår på de studerendes skema om undervisningen er online eller fysisk fremmøde i 
lokaler. Eller om det skal være opdeling i 50% fremmøde ad gangen. Frygten ved 50procents hold, kan være, 
at fremmødet ikke bliver så højt som ønsket, derfor vigtigt, at der er et incitament for at møde op.  

Semesteropstart: Der skal planlægges hurtigt og der skal tænkes kreativt i forhold til at skabe den fornødne 
tilknytning til uddannelsen. Det diskuteres om en videopræsentation af de studerendes undervisere kunne 
være en ide.   
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob udmelder planen absolut senest 13/8 til underviserne om hvad der kan digitaliseres, der er deadline 
15/8 for tilbagemelding, som herefter skal sendes til dekanen og til skemalæggerne. 

3. Evt.  

Bilag 1: - 

Studieturen for KA skal i E20 være 1 dags arrangement, da overnatning ikke muligt 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


