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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 

Evaluering af Organisatorisk Læring, 2. semester, Forår 2021 
 
Dato:    29 november 2021 kl. 09.00 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Nikolaj Klee 
  Studienævnsrepræsentant Ole Ravn   

Modulkoordinator Line Revsbæk  
Studiesekretær Hanne Vorre 

 
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
4. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
5. Eventuelt 
 
 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 Det er desværre de forkerte moduler, der er blevet evalueret (fra den 

gamle studieordning). Det skulle have været ”Læringsteori & 
Organisatorisk læring”, samt ”Kvalitative metoder”. Men se pkt 4 og 5.  

NK + KV 

2 Ganske lav svarprocent 
Et spørgsmål om timing? Hvordan kan vi sikre en bedre svarprocent? 
(Besvarelse i undervisningen?) 
Alle semesterkoordinatorer: Husk Semesterråd og de kan give input til 
evaluering. 

NK + KV 

3 Ellers er det mit generelle indtryk, ud fra besvarelserne, at vi slap rimeligt 
igennem corona-foråret F21.  

NK 
 

4 I samarbejde med ny modulkoordinator, vil vi ændre på modulet 
”Kvalitative metoder” (modul 3 i de ny SO). Antallet af undervisningsgange 
bliver kortet ned, men særligt havde vi en ide om en rød tråd ift de 
studerende skulle udarbejde ét interview i starten – og så anvende 
forskellige analysestrategier på samme. Det lykkedes ikke helt. Afslutning 
på modulet skulle have været en præsentation til OR, men dette blev 
aflyst. Jeg har bedt ALM om at finde på noget andet. 

NK + ALM 
 

5 Modul 4 bliver kortet lidt ned på antal undervisningsgange, men ellers 
uændret. Dog vil jeg sikre at vejledere dels godt kan foretage vejledning 
online, men sikrer (afhængig af evt nedlukning) minimum ét fysisk møde 
med de studerende, inden eksamen. 

NK 

Mødereferat udarbejdet af Nikolaj Klee, den 29/11-2021. 

 
1 I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober 
og 30. november 


