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Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab 
 

Niels Jernes Vej 12, A5  
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 9940 3748 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 
 
Indkaldelse til studienævnsmøde 18. februar 2021 kl. 12.30-15.30  
 
Mødet afholdes via MS Teams 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Charlotte Overgaard (CO) 

 Cecilie Mathorne (CM) – deltager fra kl 14.30 
 Simon Österman Pedersen (SP) 
  

 
Observatør: Mette Dencker Johansen, studieleder (MDJ) 
   
Decentrale studievejledere: Mads Schultz Jensen, Camilla Thomsen, Astrid Aaen Springborg, Nitharsana 

Nagendram 
 

Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
 Heidi Rothborg Ejlersen deltager under punkt 12 (HRE) 
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand 
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Godkendelse af referat (21. januar) 
4. Præsentation af studienævnets medlemmer og forventningsafstemning  
5. Opfølgning fra sidste møde 
6. Godkendelse af forretningsorden 
7. Godkendelse af årshjul  
8. Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 
9. Opfølgning på digitale læringsmål i studieordninger 
10. Overordnet procedure for godkendelse af semesterbeskrivelse 
11. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. procedure 
12. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan E21 
13. Meddelelser 
14. Eventuelt 

 

 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

15. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semester- og styringsgruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årshjul

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/Semesterbeskrivelser/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Regler+og+formularer/Eksamensplaner/
file://hst.aau.dk/Department/smh-adm/SN_Idr%C3%A6t%20og%20Folkesundhedsvidenskab/%C3%85rshjul/aarshjul%20sn-I%20og%20F%202020_1.pdf
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Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af formand og næstformand 
Studienævnet skal konstitueres, og der skal vælges en formand og en næstformand. 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 
Bilag: referat fra studienævnsmøde 21. januar 2021. 
 
Ad 4. Præsentation af studienævnets medlemmer og forventningsafstemning  
Kort præsentation af studienævnets medlemmer og forventninger til mødedeltagelse og arbejdsindsats. 
 
Ad 6. Godkendelse af forretningsorden 
Bilag – udkast til forretningsorden 2021. 
 
Ad 7. Godkendelse af årshjul 
Bilag – udkast til årshjul 2021. 
 
Ad 8. Udfordringer ved digital undervisning under Covid-19 
 

a. Udfordringer ved digital undervisning. 
b. Retningslinjer for reeksamen (sommer 2021) såfremt der afholdes en stor del fysisk undervisning i foråret 

og de ordinære eksamener i foråret 2021 afvikles ”normalt”. 
c. Adgang til AAU laboratorier 

 
Ad 9. Opfølgning på digitale læringsmål i studieordninger 
Der afholdes et Webinar d. 11.2 om SAMF´s erfaringer med udvikling af digitale læringsmål, hvor dele af 
studienævnet deltager sammen med medlemmer fra de to øvrige studienævn på SUND. Derudover afholder 
studienævnet et møde d. 16.2 med inviterede interessenter. 
Studienævnet skal diskutere det fremadrettede arbejde med digitale læringsmål i studieordninger. 
 
Ad 10. Overordnet procedure for godkendelse af semesterbeskrivelser 
Studienævnet skal diskutere, i hvilket omfang semesterevalueringerne kan danne grundlag for en indledende 
forhåndsgodkendelse af de efterfølgende semesterbeskrivelser. Dette gælder selvfølgelig kun for semestre, der ikke 
er omfattet af studieordningsændringer. 
 
Ad 11. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. procedure 
De studerende i studienævnet påbegynder arbejdet med at indsamle indstillinger fra deres medstuderende. Dette 
er for at sikre, at undervisere/vejledere i forårssemestre også kommer i betragtning til indstilling til Årets 
Underviser 2021 
 
Bilag - vejledning til studerende ifm. indsamling af indstillinger til Årets Underviser.   
 
Ad 12. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan E21 (Heidi Rothborg Ejlersen deltager) 
Bilag - procedure for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan. 
 
Ad 13. Meddelelser 

• Nuværende næstformand stopper i studienævnet. 
• Evaluering af den opsøgende indsats ifm. Covid-19 (AAU studie- og trivselsvejledning). 

Bilag – AAU institutionsrapport samt tillægsrapport. 
 

Ad 14. Eventuelt 

• Afleveringstidspunkt til eksamen i ´Folkesundhedsinterventioner: et livscyklus perspektiv´ på FSV 2. 
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Ad 15. Merit, dispensationer og klager 
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