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Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 

for 
opfølgning 

1. Godkendelse af 
dagsorden og 
velkommen 

Dagsorden godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
(jf. 1 bilag) 

Referat fra møde den 3. september 
2019 blev godkendt.  
Det godkendte referat sendes rundt til 
Dansk-gruppen og lægges på 
hjemmesiden. 
 

 VJP 

3. Semesterplan og valgfag 
F20 (jf. 1 bilag) 

LM fortalte om, hvor vi er i processen 
med semesterplanen. Lærergrupperne 
har mødtes og sendt ønsker ind. Vi har 
også netop fået STÅ-prognoser, men har 
endnu ikke en endelig udmelding på, 
hvor mange timer de kan omsættes i. 
Antal undervisningsgange på 
semesterplanen vil kunne justeres.  
Det forventes, at der er 45 timer/STÅ. 
 
Følgende valgfag blev foreslået:  
Medier og genrer 
Retorik og argumentationsanalyse 
Litteratursociologi  
 
De nævnte kurser blev godkendt som 
valgfag og skal annonceres for de 
studerende. 
Semesterplan og normark tages med på 
næste møde. 
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4. Status studiepraktik, 
karrieredag og 
aftagerpanelmøde 

LVA orienterede om status for 
Studiepraktik, som afholdes i uge 44. 
Der er overvægt af sprogfag i 
forbindelse med studiepraktik. Der er 22 
tilmeldt. 
God idé at man i planlægningen af 
efterårssemesteret er opmærksom på, 
at der i slutningen af oktober vil være 
studiepraktik. 
 
Information om Karrieredag sendes ud 
snarest. Er lagt ind i skemaet. Der håbes 
på større interesse blandt de 
studerende i at deltage.  
Kristine – kunne lægge arrangementet 
ud på Facebook.  
Godt arrangement for de studerende – 
interessant at høre tidligere 
studerendes historie.  
 
Aftagerpanelmøde afholdes den 20. 
november 2019. Aftagerpanelet er ikke 
vendt tilbage med forslag til emner. 
Dagsorden udsendes snart. 
 
Digitaliseringsprojekt – alle uddannelser 
bliver en del af dette projekt. Vi talte 
også lidt om Employability-projektet. 
 

  

5. Valg på AAU Aktuelt pågår der valg på AAU, og 
opstillingen foregår frem til d. 28.10., og 
man kan stemme fra d. 25.-28.11. Det er 
vigtigt at gøre sin indflydelse gældende. 
Ift. studienævnet stiller Jens op som ny 
formand, og Kim vil gerne fortsætte som 
den anden VIP-repræsentant. Line stiller 
op som suppleant og er blevet opfordret 
til at deltage i møderne, så sprogsiden 
også er repræsenteret. LM stiller op til 
institutråd.  
Der er to studerende, som stiller op til 
valget, heriblandt Kristine, som har 
deltaget i et par møder som observatør, 
og som gerne vil ind i studienævnet. 
 

  

6. Gennemgang af online 
studieguide og 
opdatering af faktaark 
for KA 

Vi har fået respons på vores online-
studieguide, som godt kan trænge til at 
brush up. Det må studienævnet arbejde 
med i foråret. 
Der er en proces i gang omkring 
forbedringer af hjemmesiden. 
 
Under ’Job og karriere’ vil det være en 
god idé at få udtalelser fra tidligere 
studerende, så siden kan opdateres. 
Man kan bede oplægsholdere på 

  



Karrieredagen om at lave en testemonial 
til hjemmesiden. 
 

7. Orientering om AAU 
Explains 

Vi har meldt positivt ind i forhold til 
dette. Koncept og drejebog til at 
udarbejde korte videoer omkring 
uddannelserne. Prisen pr. video menes 
at ligge på omkring 5000 kr. Måske kan 
vi selv blive lært om i at lave disse 
videoer. 
 

  

8. Orientering om 
digitaliseringsprojekt 

LM info fra studieledelsesmøde: God ide 
at introducere digitaliseringsprojekt 
semestret forinden. Forskellige 
undervisere kan arbejde med forskellige 
former for digitale værktøjer og øget 
integration af dem i undervisningen. 
Afgørende med oplysning og 
forberedelse – gerne idekatalog – inden 
man bedes tilmelde sig. PBL- digital – 
revitalisering af pbl herigennem. To 
konsulenter tilbyder sparring til 
udvikling af digitale formidlingsformer.   
 
Vi er på digitaliseringsprojekt i E2020. Er 
alle tilstrækkelig klædt på til 
digitalisering? Er det en spareøvelse? 
Det mener LM ikke umiddelbart, det er. 
KTH mangler en strategi for 
digitaliseringen.  
 
Der er ikke noget katalog, men det 
kommer der måske. Punktet sættes på 
lærermødet i december, 
 

  

9. STÅ 
 

Positiv STÅ-prognose for 2020. Det 
burde kunne bevirke flere timer til 
undervisning og vejledning. Måske også 
mulighed for at sætte specialerne op til 
25 igen og mulighed for at få intern 
censur tilbage på eksamenerne på 2. 
semester og igen på 1. grammatik m.m. 
 
Vi kan ikke beslutte noget, før vi får de 
endelige oplysninger. De steder, der har 
gjort mest ondt, skal der ændres på 
timetildelingen. Evt. rulle tilbage til flere 
undervisningstimer og vejledninger samt 
genindsættelse af intern censur på nogle 
prøver. Punktet tages med på næste SN-
møde. 
 

  

10. Eventuelt Kristine bragte punkt op vedr. en 
forelæsning, der delvist blev brugt til 
miljøindslag og ikke sås som fagligt 

  



relevant. LM anfører, at sådanne ting 
kan nævnes i evalueringen af kurset. 
 
Gruppedannelse i forbindelse med 
projektgrupper. Nogle vil gerne have, at 
grupperne er dannet på forhånd, fordi 
man mener, at det er en ’træls’ proces. 
Der vil altid være nogle som er 
utilfredse.  
 
Projekt- og emnevalg. Nogle synes, det 
er for tidligt, men det er ikke muligt at 
lægge det anderledes. Glidende 
overgang mellem undervisning og 
vejledning. 
 
Lars har fået deltidsarbejde på 
Brønderslev Gymnasium. Vil stoppe som 
decentral studievejleder. Vi har ikke lige 
en aktuel afløser. LM slår stillingen op. 
LVA står gerne til rådighed og der er 
mulighed for en god overlevering. 
 

 
Emner til fremtidige møder: 
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