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Referat af studienævnsmøde 6/2020 
7. december 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og –tidspunkt Mandag den 7. december kl. 10.00-12.00 

Sted KS3, 1.225  

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

Deltagere: Valgte studerende  

Deltagere: Observatører/gæster Laura Bang Lindegaard (LBL), Susanne Hald (SH), Pernille Aaen Søltoft (PAS) 

Afbud Astrid Kjærgaard Nielsen (AKN), Morten Ziethen (MZ), Kristine Lind-Nielsen (KLN) 

Referat godkendt den 28. januar 2021 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 
for 
opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendes.  

2. Godkendelse af referat   Referat godkendes.   

3. Undervisningen F21 Vil blive gennemført på samme måde 
som i efteråret, det vil kort sagt sige med 
så meget fysisk undervisning som muligt. 
Af de forskellige evalueringer, vi har fået, 
fremgår det at de studerende generelt 
sætter pris på at kunne være fysisk 
tilstede, også selvom det er i et 
begrænset omfang, ligesom både vi og 
de efterhånden er blevet mere fortrolige 
med formatet. 
 
Rigtig godt at anvende a-timer til 
småopgaver undervejs i stedet for kun 
eksamen til sidst. Niveauet bliver mere 
synligt og motiverer interaktion. Det er 
der desværre ikke midler til dette 
semester. Ærgerligt at vi ikke kan 
fastholde modellen men vi kan lave 
opgaver undervejs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan undersøge om det 
er muligt at dublere ”nye” 
kurser for at få den 
bedste intro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ 
 
 

4. Kronebudget for 2021  Der er i år blevet indført en ny måde at 
beregne kronebevillingen på, hvor 
princippet er, at hvert studienævn skal 
have det samme rådighedsbeløb pr. 
studerende til disposition, sådan at alle 
har lige vilkår til at lave uddannelse. Hver 
uddannelses obligatoriske udgifter 
afholdes af instituttet, mens 
rådighedsbeløbet pr. studerede tilgår 

Vi har prioriteret 
gæsteforelæsere, samme 
arbejdsforhold til 
mentorer og tutorer samt 
lidt penge til udvikling.   
Vi har meget udvikling på 
tegnebrættet og derfor vil 
vi spørge efter timer.  
 

 
 
 
 
 
JLJ 
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studienævnet, som så kan beslutte, 
hvordan midlerne bedst kan disponeres 
ift. specifikke behov. 

 

5. Ledighedstal Det ser ikke gode ud hverken for årgang 
2018 eller 2019. Vi kan kun gætte på, 
hvorfor, men øget arbejdsløshed er 
selvfølgelig et generelt vilkår under 
pandemien, der gælder 
færdiguddannede inden for alle 
fagområder.  
 
Finansloven 2021 tilføjer 
gymnasiesektoren flere penge, hvilket vi 
kan håbe hjælper lidt.    
 
Ledighedstallene skal behandles 
sammen med SN-rapporten på et 
statusmøde for Dansk d. 14/12. Der er 
lidt bekymring for om ledighedstallene 
vil føre til yderligere dimensionering af 
vores KA-uddannelse.  

Specialet kan skrives i 
samarbejde med 
praktiksted hvilket måske 
kan give arbejde. Vi har 
før talt om at booste 
vores praktik i KA- 
studieordningen. Lad os 
brainstorme med nogle 
undervisere i en 
arbejdsgruppe. 
   
Lad de studerende 
formulere sine egne 
kompetencer og derved 
blive mere bevidst om 
hvad man kan i stedet for 
kun at blive 
gymnasielærer. 

 

6. Fremlæggelse af ny KA-

uddannelse i Kreative 

industrier for institutledelsen 

Kim og Jens fremlagde på et møde med 
Institutledelsen den 25/11 forslaget om 
en ny KA-uddannelse. Det var et 
konstruktivt møde, hvor Keld og Morten 
bl.a. gjorde os opmærksom på, at 
forslaget til en ny KA-uddannelse skal 
ledsages af refleksioner over, hvordan 
det stiller vores eksisterende KA-
uddannelse. Vi pegede på, at det gør det 
muligt i højere grad at rette denne mod 
uddannelsesområdet, fx ved at tilføje 
moduler om Dansk som andet- og 
fremmedsprog og Dansk fagdidaktik til 
den. Det er godt at vi tænker på andre 
arbejdsmarkeder end gymnasiesektoren 
at kunne afsætte studerend,e fx til 
kommuner og staten. 

Morten og Keld fremlagde 
forslaget d. 27/11 for 
prodekanen, og 
meldingen herfra er:  
a) at der ses med velvilje 
på det 
b) at det ikke kan nå med i 
denne ansøgningsrunde 
c) at der af fakultetet 
nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal 
se nærmere på det. 
 

 

7. Indførsel af digitale 
elementer i studieordningen 

På et SR-møde d. 1/12 blev det 
bekendtgjort at vi som led i AAUs 
digitaliseringsindsats skal indføre mål for 
studerendes digitale dannelse og digitale 
kompetencer i vores Studieordninger, og 
at dette arbejde skal være færdigt ultimo 
F21. I et dokument, der beskriver 
referencerammen og processen for 
dette arbejde, bliver der skelnet mellem 
hhv.: 
1. Brugerkompetencer 
2. Skaberkompetencer 
3. Refleksive kompetencer 
Her er 1. og 3. primært relevante for 
Dansk. 
Desuden skelnes der mellem: 

Kim, Line og Jens deltager 
i det nationale projekt The 
Digital Curriculum, der 
flugter med denne 
opgave, og vi er således 
godt rustet til at 
formulere nogle mål, der 
ikke blot er til pynt, både 
ang. 1. og 3. og a. og b. 
Vi taler om det på 
kommende lærermøde og 
danner en arbejdsgruppe 
som kan tydeliggør hvad 
vi allerede gør.  
 

JLJ 
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a) Generelle akademiske, digitale 
kompetencer 
b) Fag- og domænespecifikke digitale 
kompetencer 
Vi diskuterer opgaven på et lærermøde 
d. 15/12, hvor målet er at nedsætte et 
udvalg, der kan arbejde med den. 

8. Hjemmeside Jens er sammen med medarbejdere for 
institutsekretariatet ved at revidere 
vores hjemmesider for BA- og KA-
uddannelserne, både på tekst og 
billedsiden.  
Målet er en større brugervenlighed via: 
- Opdatering 
- Forkortning 
- Konkretisering 
- Overskuelighed 
- At flytte fokus fra en deskriptiv til en 
mere appellativ modus 
- At undgå gentagelse, også mellem 
forskellige mediale former 
 
Det er svært at vise Dansk. Videoer og 
billeder viser studerende, som jo kan 
komme fra hvilket som helst studie. Ellen 
og Pernille har i denne forbindelse været 
så venlige at stille op som 
repræsentanter for uddannelsen. 

Vi skal huske at opdatere 
siden løbende. 
På jagt efter det perfekte 
forsidebillede. Tjek evt. 
KU og AU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AAUstudieliv har takeover 
på Instagram. Vi kan 
overveje at byde ind med 
en Danskstuderende.  

JLJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ/PAS 

9. Udvælgelseskriterier for 
Dansk 

Vi har ønsket at 12 måneders relevant 
uddannelse og erhvervsarbejde skal 
vægtes i kvote 2 vurderingen med 2,0 og 
at 6 måneders relevant uddannelse og 
erhvervsarbejde skal vægtes med 1,0 i 
overensstemmelse med anbefalingen fra 
Optagelseskontoret. 

 
 
   

 

10. Karrieredag Som en del bestræbelsen på at 
reklamere bedre for vores KA-
uddannelse, har Pernille og jeg i samråd 
besluttet os for at flytte karrieredagen til 
januar, så den ligger tæt på Kandidat- og 
sidefagsdagen d. 14/1, og så den gøres 
tilgængelig for alle vores studerende. 
Jens forestiller sig 3 ʻjobsamtaler’ med 
nyligt uddannede kandidater à ca. 30 
min., der foregår online. Det kunne fx 
være: 
- Andreas Rytter, der arbejder som 
gymnasielærer i Dansk på Aalborg City 
Gymnasium 
- Emma Drastrup-Fjordbak, der arbejder 
som journalist på TV2 Nord 
- Lars Valsted Andersen, der arbejder 
som gymnasielærer i Dansk og Tysk på 
Viborg Gymnasium 

Lad os samtidig lave små 
videoklip til hjemmesiden. 
Spørge Dorte hvem der 
filmer og hvad med 
format – dogmefilm som 
studerende filmer på 
arbejdsplads kunne også 
være en idé. 

JLJ/PAS 
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- Simone Jespersen, der arbejder som 
Social Media manager i Dansk Røde Kors, 
København 
- Stine Nørlem Leth, der (vistnok) 
arbejder som kulturformilder i 
Frederikshavn Kommune.  

11. Lærermøde Vi holder et lærermøde d. 15/12. På (den 
foreløbige) dagsorden er mange af de 
punkter, vi også har talt om her. Det er, 
som altid, en god blanding af info og 
snak. 

 JLJ 

12. Nye forberedelsesnormer Som et resultat af indførslen af timebånd 
– der vist er blevet erstattet af et krav 
om minimumstimer, som AAU-
studerende skal tilbydes – vil instituttet 
fastsætte variable forberedelsesnormer, 
hvor der skelnes mellem forskellige 
undervisningsaktiviteter, som fx 
forelæsninger (1:4), workshops (1:2) og 
tilstedeværelse (1:1). Vi har ikke 
opereret med disse differentieringer i 
planlægningen af undervisningen i 2021, 
men skal måske gøre det i fremtiden. 

Behandles i SU den 7/12 
og vi forventer udmelding 
fra ledelsen derefter.  
Vi undrer os over 
differentieringer og 
frygter kvantitet i stedet 
for kvalitet. Vores institut 
er en sammenlægning af 
to institutter og derfor er 
der forskellige måder at 
gøre diverse på. Det tager 
tid at ensarte procedurer. 

 

13. Nye ansættelser Tobias bliver ansat som adjunkt i dansk 
sprog pr. 1/2 2021, hvilket vi er meget 
glade for. 
 
Pernille forstsætter som studievejleder i 
F21.  
 

 
 
 
 
Vi skal have fundet en 
afløser i god tid, så 
overdragelsen kan foregå 
i god ro og orden. 

 
 
 
 
JLJ/LFA 

14. Evt. Plan B for eksamen i januar bliver at 
afvikle online. Vi må se hvad der kan lade 
sig gøre med Litteraturhistorie III.  

Vi afventer og planlægger 
derefter. 

JLJ/LFA 

 
 
Emner til fremtidige møder: 

 
 

 

 
 
Mødekalender 2021: 

Møde 1  Tirsdag den 19. januar 2021  

Møde 2 Tirsdag den 13. april 2021  

Møde 3 Tirsdag den 22. juni 2021   

Møde 4 Tirsdag den 24. august 2021  

Møde 5 Tirsdag den 19. oktober 2021  

Møde 6 Tirsdag den 14. december 2021  

  


