
Beslutningsreferat i SN-mødet, lørdag 28. marts 2020. 
Til stede over Skype: Jens, Astrid, Pernille, Kim, Line 
Referent: Line  

 
1. Undervisningssituationen på Dansk 

Al undervisning afvikles planmæssigt trods den særlige situation. Det har været mest vanskeligt at afvikle 
svensk og norsk. Astrid siger, at begge dele har fungeret fint. 
 

2. Vejlednings- og eksamenssituationen på Dansk 
Det er et stort problem, at der er begrænset adgang til litteratur for de studerende, der skriver speciale og 
projekter. AUB arbejder i øjeblikket på, at gøre så meget litteratur tilgængeligt online som muligt, men det 
er klart, at meget litteratur ikke vil kunne fremstaffes 

Kim pointerer, at vi mangler retningslinjer fra ledelsen om, hvordan eksaminatorer og censorer bør 
forholde sig til, at de studerende ikke har samme forudsætninger til eksamen som under normale forhold, 
fx pga. manglende adgang til litteratur. Jens svarer, at Robert vil sende retningslinjer ud snarest muligt, men 
at de formentlig bliver generelle og dermed for uspecifikke til, at vi kan bruge dem i praksis. 

Det er uklart, hvordan visse eksamensformer skal afvikles i praksis, hvis nedlukningen fortsætter, fx 
stedprøven i fonetik og grammatik. Jens foreslår, at noget af den eksterne censur bliver intern. Det 
besluttes, at vi vender tilbage til problematikken efter 13. april. 

Kim påpeger, at det kan blive et problem, hvis undervisere/vejledere skal tage de fem dages 
tvungen ”frihed” inden 13. april. Jens mener ikke, det kommer til at ske, da det vil skabe problemer ifm. 
afvikling af undervisning og eksamener. 
 

3. Studentertrivsel 
Hverken Astrid eller Pernille har hørt om mistrivsel. Det tolker vi som positivt, dog er bekymringen, at de 
studerende med problemer ikke henvender sig. Pernille vil sende (endnu) en mail til de studerende og 
minde om, at de kan tage et Skypemøde med hende ved behov. Underviserne skal sørge for, at alle kanaler 
er så åbne som muligt, og dertil understrege opfordringerne til at de studerende arbejder sammen i 
grupper ved opgaveløsning ifm. undervisning. 
 

4. Dispensationsansøgninger 
Nogle studerende har svært ved at følge undervisningen under de nuværende forhold. Jens opfordrer til, at 
vi er imødekommende over for dispensation, men at vi indskærper, de skal vente til efter 13. april med at 
indsende dispensationer for fx udsættelse af eksamensopgaveindleveringsdatoer. 
 

5. Øvrige SN-opgaver: Minimumstimetal/Timebånd; Frafaldstruede 
Vi har modtaget en udmeldelse.  
Alle vores studerende på udveksling er hjemvendte, men vi ved ikke hvor de to belgiere lige nu er. Line vil 
spørge Laura om hun ved noget. 


