
 

 

Referat af studienævnsmøde torsdag den 17. februar 2021 

Mødet afholdes via MS Teams 

 

Til stede: 
Jesper Franch (JF)  
Pascal Madeleine (PM) 

Afbud:  
 

Lars Domino Østergaard (LDØ)                                      
Charlotte Overgaard (CO) 
Cecilie Mathorne (CM) fra kl. 14.30 
Simon Österman Pedersen (SÖP) 
 
 
 
Observatører: Studieleder, Mette Dencker Johansen (MDJ) indtil kl. 13.30, Mads Schultz Jensen (MSJ) fra 
studievejledningen 
 
 
Referent: Berit Lund Sørensen (BLS)
 

Dagsorden: 

1. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Godkendelse af referat (21. januar) 

4. Præsentation af studienævnets medlemmer og forventningsafstemning  

5. Opfølgning fra sidste møde  

6. Godkendelse af forretningsorden 

7. Godkendelse af årshjul 

8. Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 

9. Opfølgning på digitale læringsmål i studieordninger 

10. Overordnet procedure for godkendelse af semesterbeskrivelse 

11. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. procedure 

12. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan E21 

13. Meddelelser 

14. Eventuelt 

 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

15. Merit, dispensationer og klager  
 

Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets 

årshjul 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
file:///C:/Users/jfranch/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Årshjul/aarshjul%20studienævn%20for%20idræt%20og%20folkesundhedsvidenskab%202021.pdf
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Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand 

Studienævnet blev konstitueret. 

JF ønskede at genopstille som formand for studienævnet. Der var ingen andre kandidater, og JF blev valgt 
og takkede for valget. 
 
JF præsenterede herefter en næstformands opgaver, som bla. inkluderer deltagelse i forberedelse af 
dagsordener. Han fortalte, at man som næstformand får indflydelse på lige fod med andre 
studienævnsmedlemmer. Hvis formanden ikke er til stede til et studienævnsmøde, overtager 
næstformanden ledelsen af mødet. 
 
SÖP spurgte til, om han og CM kan deles om posten som næstformand, da de har meget travlt med studiet. 

Studienævnet er velvilligt indstillet i forhold til en deling af næstformandsopgaverne. 

BLS undersøger, om det er en mulighed. 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Da der er flere, som har udfordringer med at komme på fileshare, skal bilag fremover lægges i MS Teams. 

  

Ad 3. Godkendelse af referat (21. januar) 

Referat blev godkendt. 

 

 
Ad 4. Præsentation af studienævnets medlemmer og forventningsafstemning 

Kort præsentation af studienævnets medlemmer og forventninger til mødedeltagelse og arbejdsindsats. 

Der er en forventning om, at alle medlemmer deltager på studienævnsmøderne. Det er vigtigt at få 

synspunkter fra alle valgte medlemmer af studienævnet. Endvidere skal halvdelen af studienævnets 

medlemmer være til stede, for at studienævnet er beslutningsdygtigt. Det nuværende studienævn består af 

6 medlemmer, hvorfor 3 medlemmer skal være til stede for at studienævnet er beslutningsdygtigt. 

 

Ad 5. Opfølgning fra sidste møde 

Ingen punkter til opfølgning fra sidste møde. 

 

Ad 6. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen blev godkendt med følgende ændringer: 

§ 6, stk. 3: 6 medlemmer ændres til at 2/3 af studienævnets medlemmer skal være til stede for at træffe 

afgørelse i hastesager, der ikke er på dagsordenen. 

 
Ad 7. Godkendelse af årshjul 
JF præsenterede udkast til årshjul.  
 
Udkastet til årshjulet blev godkendt med en enkelt tilføjelse til møde 7 i september, hvor der skal tilføjes et 
dagsordenspunkt ”Godkendelse af studieordningsrevisioner”. 
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Ad 8. Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 

a. udfordringer ved digital undervisning 
Studienævnet udtrykker bekymring for trivslen blandt de studerende under Covid-19. Der modtages 
en del henvendelser fra studerende, som er akut trivselstruede. Nogle af dem har børn i 
hjemmeskole, og enkelte er ved at miste både mod og motivation. 
Studienævnet ønsker at få undersøgt, om der kan investeres i at afvikle nogle sociale digitale 
aktiviteter for at tage hånd om vores studerende. Det undersøges, om sådanne aktiviteter kan 
iværksættes af studerende, som har overskud til at gennemføre aktiviteterne og som ønskes 
aflønnet.  
JF følger op hos studielederen/viceinstitutlederen i forhold til det økonomiske aspekt. 
Studienævnet ønsker, at de studerende kraftigt opfordres til at slå kameraerne til under 
undervisning.  
 

b. retningslinjer for reeksamen (sommer 2021) såfremt der afholdes en stor del fysisk undervisning i 
foråret og de ordinære eksamener i foråret 2021 afvikles ”normalt” 
Det er studienævnets holdning, at eksamener afvikles fysisk, såfremt det er muligt i forhold til Covid-
19 restriktioner.  

 
c. adgang til AAU laboratorier 

Studienævnet ønsker, at der kommer en udmelding om, hvorvidt der vil være en prioritering af 
laboratorietid for eksempelvis bachelor- og specialeprojekter. Studielederen har tidligere udsendt 
meddelelse om, at projekterne skal tilrettes situationen, så det ikke burde være nødvendigt at 
komme i lab. 
Studienævnet ønsker, at vejledere informeres om, hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at søge 

dispensation til at komme i lab. JF følger op. 

 

Ad 9. Opfølgning på digitale læringsmål i studieordninger 

Der er afholdt et Webinar d. 11.2 om SAMF´s erfaringer med udvikling af digitale læringsmål, hvor dele af 

studienævnet deltog sammen med medlemmer fra de to øvrige studienævn på SUND. Derudover afholdt 

studienævnet en workshop d. 16.2 med inviterede interessenter. 

Det er fortsat holdningen i studienævnet, at der gennemføres en minimal proces, hvor allerede eksisterende 

undervisningsaktiviteter, der kan beskrives og tilføjes som digitale læringsmål, tilføjes studieordningerne. 

JF arbejder videre med en plan for arbejdet med digitale læringsmål i studieordninger. 

 

Ad 10. Overordnet procedure for godkendelse af semesterbeskrivelse 

Studienævnet diskuterede, i hvilket omfang semesterevalueringerne kan danne grundlag for en indledende 

forhåndsgodkendelse af de efterfølgende semesterbeskrivelser. Dette gælder kun for semestre, der ikke er 

omfattet af studieordningsændringer.  

 

Studienævnet besluttede, at godkendte semesterevalueringer med få actions points, danner grundlag for en 

forhåndsgodkendelse af den efterfølgende semesterbeskrivelse.  

 

Ad 11. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. Procedure 

De studerende i studienævnet skal påbegynde arbejdet med at indsamle indstillinger fra deres 

medstuderende. Dette er for at sikre, at undervisere/vejledere i forårssemestre også kommer i betragtning 

til indstilling til Årets Underviser 2021. 



 

 

4 

BLS indkalder til et møde med CM, SÖP og JF. 

 

Ad 12. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan E21 

Studienævnet havde ingen kommentarer til principperne, så derfor blev de godkendt. 

 

Ad 13. Meddelelser 

 Nuværende næstformand stopper i studienævnet.  

 Evaluering af den opsøgende indsats ifm. Covid-19 (AAU studie- og trivselsvejledning). 

Studie- og trivselsvejledningen har kontaktet ca. 40 studerende, som er frafaldstruede, på 

uddannelserne under studienævn for idræt og folkesundhedsvidenskab med henblik på en 

trivselsvejledning. Heraf har ca. 20 studerende ønsket en samtale. De studerende er primært fra 

idrætsuddannelsen.  

Rapporten indeholder blandt andet synspunkter fra de frafaldstruede studerende om de 

undervisningsforhold, der vil kunne forbedre udbyttet af deres undervisning. Blandt andet bliver 

videooptagelser af undervisning nævnt, men studienævnet ser ikke denne mulighed som en god 

pædagogisk løsning. 

 

Ad 14. Eventuelt 

 Afleveringstidspunkt til eksamen i ´Folkesundhedsinterventioner: et livscyklus perspektiv´ på FSV 2. 

Det blev godkendt, at eksamensopgaven kan afleveres senest kl. 22.00 men med den note, at der 

ikke er IT eller sekretær support efter kl. 15.00. Samtidig skal det fremgå, at såfremt der opstår 

tekniske problemer ved aflevering, vil man ikke få bedømt sin opgave og dermed ikke bestå 

eksamen. 

 Der blev spurgt til, om muligheden for at blive optaget på idræt kandidat med en 

professionsbachelor inden for en sundhedsfaglig uddannelse, vil blive markedsført i foråret. MDJ og 

JF svarede, at der ikke er afsat midler i budgettet til markedsføring i foråret. Endvidere ønsker man 

at have en moderat  opstart hvad angår optag af professionsbachelorer på idræt kandidat for at 

vurdere, hvordan professionsbachelorerne integreres og oplever fagligheden på uddannelsen. 

 

Ad 15. Merit, dispensationer og klager  
 

Næste møde afholdes d. 23. marts kl. 12.30 via MS Teams. 


