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Referat af studienævnsmøde 4/2020 
08. september 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og –tidspunkt Tirsdag den 08. september kl. 10.00-12.00 

Sted KST3 1.202 Meeting room (Glassalen) 

Deltagere: Valgte VIP Jens Lohfert Jørgensen (JLJ), Kim Toft Hansen (KTH)  

Deltagere: Valgte studerende Astrid Kjærgaard Nielsen (AKN) 

Deltagere: Observatører/gæster Pernille Aaen Søltoft (PAS), Morten Ziethen (MZ) 

Afbud Kristine Lind-Nielsen (KLN)  

Referat godkendt den 27.10.2020 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 
for 
opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendes.  

2. Godkendelse af referat   Referat fra sidste møde er 
godkendt og synligt på 
hjemmesiden.  

 

3. Evalueringer F20 Kursusevalueringerne diskuterede vi på 
SN-mødet den 22/6. Vi modtog først den 
8/9 semesterevalueringer fra 8. semester 
og semester-, uddannelses- og 
projektevalueringer fra 10. semester. 
Skemaerne er ved en fejl ikke blevet sendt 
ud til 2. og 4. semester og vi venter derfor 
med at sammenskrive evalueringerne til vi 
har modtaget dem. Vi gennemgår 
dokumentet på næste SN møde.  
  
Astrid henvendte sig i juni til 
holdrepræsentanterne for at høre, om de 
på den enkelte semestre havde talt om 
nogen ting, der skulle tages videre. Den 
eneste, der svarede, var Peter fra 2. 
semester, der nævner nogle forhold: 

 At de studerende var gladest for 
den undervisning, der blev 
livestreamet.  

 At udmeldingen af 
eksamensdatoer kom for sent.  

 At de synes det er for dårligt, at 
der ikke er blevet rettet op på 
nogle af de sager, der blev 
diskuteret på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordningen skal op og køre 
igen. Planlægger et møde 
omkring efterårsferien.  
 
Der skal findes 
repræsentanter på 1. sem. 
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holdrepræsentantskabsmødet i 
E19: at PP-præsentationer skal 
lægges ud på Moodle inden 
undervisning og at tekster skal 
have tekstgenkendelse.   

Gennemgår referat fra 
holdrepræsentantmøderne 
og kommenterer derpå. 
 

JLJ/LF  

4. Semesterbeskrivelser Louise udsendte semesterbeskrivelserne, 
hvor data fra studieordningen og 
kursusrummene i Moodle samles, den 
30/8 og ingen havde indvendinger til dem.  

Beskrivelserne er lagt i 
Studierummet for Dansk.  

LF 

5. Optag E20 Der er optaget 40 BA-studerende.  
Vi har plads til 45 studerende. Dertil 
kommer en overbooking på 5 studerende. 
Der var 137 ansøgere til BA-uddannelsen i 
Dansk, af hvilke ikke alle var kvalificerede. 
Blandt dem var 43 1. prioritetsansøgere.  
50 blev tilbudt plads og af dem takkede 40 
ja til studieplads.  
Vi endte på en adgangskoefficient på 5,8 – 
dvs. det var de laveste gennemsnit. Det er 
positivt ift. fastholdelse men lidt skrøbeligt 
da vi kan få en lille årgang.  
 
Der er optaget 13 KA-studerende.  
Vi har plads til 20 studerende og havde 
også 20 ansøgere, men 6 blev afvist pga. 
manglende kvalifikationer og 1 takkede 
nej til studiepladsen. 
 
Sidefagsoptager er fint igen i år med 17 
BA-sidefagsstuderende og 9 KA-
sidefagsstuderende.  
 

Fordi kvalificerede 
ansøgere blev afvist den 
28. juni, blev der ikke 
åbnet for optag i 2. runde. 
Vi planlægger et møde 
med Optag senere på 
semesteret, så vi 
diskutere, hvordan vi kan 
undgå en lignende 
situation fremover.  
 
 
 
Optaget vidner om, at vi 
skal fortsætte arbejdet 
med at gentænke vores 
KA-uddannelse, jf. 
forslaget om en ny 
uddannelse i Kreative 
industrier, som Kim 
fremlagde på SN-mødet d. 
22/6.  
 

JLJ/LF 

6. Studiestart Er indtil videre forløbet godt. Vi har ansat 
et tutorkorps på 7 studerende, som ledes 
af tutorformand Camilla. Hun skriver:  
”Studiestarten har indtil videre været 
super god. De nye studerende tager 
hensyn og har en stor forståelse for 
omstændighederne, der gør deres 
studiestart lidt anderledes. De tager selv 
initiativ til at mødes ud over vores 
arrangementer. Har ikke noget specielt 
derudover, synes bare, de nye studerende 
er seje!” 
 
Vi havde semesterintro i to lokaler på 
Kroghstræde, hvor introprogrammet kørte 
forskudt. Det virkede rigtig godt og der var 
meget snak i lokalerne kontra 
Honnørkajen, hvor AAU plejer at holde 
semesterstart for hele AAU.  
 
Sørine havde sammensat et mentorkorps 
på 11 studerende. Det betyder, at der er 
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4-5 studerende i hver mentor-gruppe, 
hvilket er en velfungerende størrelse.  
 
Derudover har vi ansat nye instruktorer på 
sprog- og mediesiden. Så alt i alt har vi et 
slagkraftigt hold til at tage imod de nye 
studerende. En udfordring for de nye 
studerende bliver helt klart at det sociale 
aspekt af det at studere har sværere kår i 
år end tidligere. Det skal alle undervisere 
være opmærksomme på ved fx at lægge 
op til brug af mentorgrupper i studierne. 
Derudover en opfordring til at lave sociale 
arrangementer, evt. i samarbejde med 
Fiskerne. 
Socialt faglige arrangementer er vigtigt og 
vi prøver at finde penge til det.  
 
Det er ikke noget problem at overholde 
AAUs alkoholpolitik dette semester. Det er 
en lettelse for nogle at der ikke altid skal 
være alkohol.  
 
I fald en studerende ikke kan være tilstede 
til den fysiske undervisning af 
Coronarelaterede årsager, tilbyder vi at 
livestreame undervisningen til 
vedkommende. Vi haft en enkelt 
studerende, der pga. Corona-lignende 
symptomer skulle testes. Prøven var 
negativ og hun er nu tilbage igen. 
Derudover har vi fået henvendelser fra to 
studerende, der af forsigtighedshensyn 
har bedt om ikke at skulle møde op til 
fysisk undervisning. Vi har i samråd med 
Morten accepteret det i begge tilfælde. 
Måske bruger nogle studerende 
situationen som en undskyldning til ikke at 
skulle møde op fysisk, men det er vores 
opfattelse at langt de fleste hellere end 
gerne vil have så meget fysisk 
undervisning som muligt. Det er de 
studerendes eget ansvar for læring.  
 

7. Undervisning og vejledning 
i E20 

Se de udsendte bilag. 
Vi modtog i midten af juni nogle rammer 
fra studieledelsen, som vi har fortolket på 
denne måde. 
Den største udfordring bliver uden tvivl 
hyflex-modellen, hvor en gruppe er til 
stede fysisk, mens undervisningen bliver 
livestreamet til den anden gruppe. Vi 
afprøver det for første gang i denne uge 
og vil så samle op på det i 
undervisergruppen. 
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Vejledningen bliver i udgangspunktet 
online. 
 
Helt overordnet har der været to 
problematikker ang. planlægningen af 
undervisningen:  
1) at studienævnene ikke er blevet tildelt 
ekstra midler i en ekstraordinær situation.  
2) at alle tilsyneladende har arbejdet med 
d. 1/9 som deadline, hvilket i 
virkeligheden burde være det tidspunkt, 
hvor vi kunne gå i gang med at undervise 
med ro i sind.  

8. Studiepraktik Studiepraktik afholdes den 22/10 kl. 9.00 -
12.00 online (zoom) i stedet for fysisk i 3 
dage.  
Pernille har deadline den 5/10 for 
sammensætning af program og vi talte om 
forskellige muligheder for at vise 
Danskuddannelsen bedst muligt.  
 

  

9. Planlægning af karrieredag 
og aftagerpanelmøde 

-  
 
 

  

10. Orientering om ny 
procedure for 
ressourcestyring 

-  
 
 

  

11. Evt.  -  
 
 

  

 
 
Emner til fremtidige møder: 

Udsættes evt. til næste møde, grundet manglende tid:  
 
Ad. 9   Planlægning af karrieredag og aftagerpanelmøde (vi nåede kun at tale om karrieredag) 
Ad 10  Orientering om ny procedure for ressourcestyring 
Ad 11  Evt.: Projektet Digital@hum 

 

 
 
Mødekalender 2020: 

Møde 1  Onsdag, den 12. februar 2020  

Ekstraordinært møde  Lørdag den 28. marts 2020  

Møde 2 Onsdag den 22. april 2020  ændret til mandag den 27. april 2020 

Møde 3 Onsdag den 24. juni 2020  ændret til mandag den 22. juni 2020 

Møde 4 Onsdag den 2. september 2020  ændret til tirsdag den 8. september 2020 

Møde 5 Onsdag den 21. oktober 2020 ændret til tirsdag den 27. oktober 2020 

Møde 6 Onsdag den 9. december 2020  

  


