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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 
Evaluering af Læring og Forandringsprocesser, 7. semester, Efterår 2021 
 
Dato:    2. maj 2022 
 
Til stede:   

Semesterkoordinator Anette L H -> Jin Hui Li 
Studienævnsrepræsentant Annette Rasmussen 
Modulkoordinator PU: Vibeke Andersen & Iben Jensen  
Modulkoordinator (FUS) Mira C. Skadegård 
Studiesekretær: Daniel S. Sørensen (Jette) 

 
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 
 
 

 
Da Anette Hindhede, der var 7. semester koordinator har opsagt sin 
lektorstilling, er referatet af evalueringen skrevet af Iben Jensen, som 
sammen med Vibeke Andersen har været mest involveret i 7. semester 
2021. 
  

 
Jin Hui Li vil være 
semesteransvarlig 
for 7. semester i 
2022 

2 Evalueringsskemaet er udsendt til 44 studerende, hvoraf 26 
studerende har besvaret, hvilket giver en svarprocent på 59%.  
 
De studerendes overordnede tilfredshed med semesteret ligger på 48% 
(middel), 44% (stort) og 7% (meget stort). 
 
Der er forskellige opfattelser af i hvor høj grad modulerne understøtter 
hinanden i tilstrækkeligt omfang. I besvarelsen udtrykkes der 
tilfredshed med modulernes sammenhæng, men i de skriftlige 
kommentarer efterlyses større sammenhæng mellem modulerne.  
 
FUS (faglige udviklingssamtaler) viser en ret interessant lige fordeling 
mellem stort/lille udbytte. Det faglige udbytte vurderes af 31% (lille), 
af 23% (meget lille), mens 23% (middel) og 12% (stort), 12% (meget 
stort). Flere finder det udbytterigt med refleksioner. 
 

 
Den 
semesteransvarlige 
og de 
modulansvarlige vil 
løbende evaluere 
udbyttet af de nye 
ændringer.  
 
 
Vi vil holde øje med 
de studerende 
oplevelse af deres 
faglige udbytte af 
FUS samtaler. 

 
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 
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Der er en del skriftlige kommentarer i evalueringen, som vi på mødet 
diskuterede og på baggrund heraf foreslås forskellige ændringer af 
modulet. (Se endvidere punkt 4) 
 

3 Vi arbejder videre med indførelse af den nye studieordning. 
 

 
 
 
 
 
 

4 For at sikre at de studerende får bedre tid til at fordybe sig i deres projekter, 
ændres strukturen på 7. semester, så de studerende begynder i faste 
studie/trivselsgrupper, hvorefter de vælger grupper, og går til eksamen på 
første modul og arbejder videre i samme gruppe på det næste modul. 

 
 
 
 

5 Vi arbejder på at finde en form på 7. semester, hvor de studerende i størst 
muligt omfang får mulighed for at integrere deres viden fra de forskellige 
moduler i deres afsluttende projekter. 
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Mødereferat udarbejdet af Iben Jensen, den 8.6. 2022 
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