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Referat af studienævnsmøde 2/2019 
10. april 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og –tidspunkt Onsdag d. 10. april kl. 13-15. 
Sted Kroghstræde 1, 2.026 
Deltagere: Valgte VIP Louise Mønster (LM), 
Deltagere: Valgte studerende Andreas Rytter (AR), Signe Juel Nordentoft (SJN) 
Deltagere: Observatører/gæster Susanne Hald (SH) 
Afbud Robert Thomsen (RT), Kim Toft Hansen (KTH), Lars Valsted Andersen LVA) 
Referat godkendt den …… 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 

for 
opfølgning 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden godkendes.    

2. Godkendelse af referat Referatet godkendes. Der var enkelte småfejl, 
som rettes inden det lægges på hjemmesiden. 

 LF 

3. Semesterplan E19 – 
samt godkendelse af 
valgfagsudbud (1 bilag) 

Begge  er godkendt.  
 
Vi har været igennem den sædvanlige proces, 
hvor fagets forskellige hovedgrupper har 
fordelt undervisningen imellem sig.  
Vi har dog nogle udfordringer ift. at få alle 
ender til at mødes, nu hvor der er afskediget 
ansatte sprogundervisere, ligesom adjunkturet 
i litteratur er udskudt. Laura lægger al sin 
undervisning på Dansk E19. Kim har 
undervisningsfri E19. 
 
Vi har brug for at opslå stillinger som 
undervisningsassistent og ekstern lektor. Vi 
besætter kursusundervisningen med de faste 
lærere. Udefrakommende kan bedre tage sig 
af projektvejledningen. 
  
Af valgfag ønsker vi at opslå Litteraturteori, 
Sprog og filosofi samt Medier og kultur. Der 
arbejdes fremadrettet inden for instituttet 
med oprettelse af valgfag, der udbydes på 
tværs af uddannelserne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der laves manchet som 
lægges på Moodle til 9. 
semester.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LM og LF 
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Vi regner på semesterplanen for foråret og 
laver budget på efteråret, inden LF går på 
barsel.  

Vi skal til møde med 
ledelsen den 8. maj.  

4. Håndtering af 
frafaldstruede 

LM og LF har gennemgået trafiklyslisterne og 
følger op på studerende, som er bagud med 
deres uddannelse. Det er kun en lille håndfuld 
af dem, der er bagud, som ikke følger de 
aftaler, herunder individuelle studieplaner, 
som vi allerede har lavet. Dem kontakter vi. LF 
arkiverer, hvilket er et krav – se tidligere 
forklaring. 

LM har kontaktet 2 
studerende, der mangler 
mere end 10 ECTS.  
LF har kontaktet 2 
studerende, der mangler 
mindre end 10 ECTS.  
 
Liste og mails arkiveres i 
WZ.  

 
 
 
 
 
 
 
LF  

5. Årsrapport fra 
censorformandskabet 
(1 bilag) 

Censorformandskabet for Dansk og 
oplevelsesøkonomi har udsendt årrapport. 
Den er uproblematisk. LBJ har dog efter 
samtale med LM gjort formanden opmærksom 
på, at vi synes, at citatmosaikken fra 
karakterrapporten sidst i beretningen (s. 13) er 
upræcis og noget uheldig. Der er ikke 
konsekvent gjort brug af udeladelsestegn, og 
man kan få indtryk af, at der antydes, at lavere 
karakterer på nogle uddannelser kan skyldes 
en dårligere uddannelseskvalitet. Der tales 
overordnet om karaktergivningen og 
forskellen deri på mødet. Der er forskel på 
hvad den enkelte censor lægger vægt på, men 
det tales oftest  på plads. 

  

6. Fastholdelse og 
studiestart (4 bilag) 

HUM dekanatet ønsker, at 
fagmiljøerne/studienævnene gennemgår det 
udarbejdede materiale omkring fastholdelse 
og vurderer egne nuværende aktiviteter i 
forhold til de konkrete forslag til initiativer og 
handlinger. Der er således tale om materiale, 
der skal fungere som inspiration og gerne 
kunne hjælpe med at afdække områder, hvor 
nye indsatser, fx omkring studiestarten, kan 
øge fastholdelsen. 
 
Betryggende at læse, at vi i høj grad gør det, 
som forventes. Vi har kunnet sætte flueben i 
deres såkaldte minimum set-up for 
studiestart.  
 
Der er videreudvikling på AAU-app. Det kan 
klæde de studerende på inden studiestart, fx 
en tjekliste. Det er vigtigt med adgang til 
Moodle inden den 1/9, så det ikke kommer 
som en overraskelse. Der kan være 
forberedelse til kursusgange kort tid efter. 
Tutor kan evt. påtage den opgave denne gang 
– måske kan vi ændre proceduren, når LF 
kommer retur fra barsel. 

Materialet er sendt videre 
til relevante personer, og 
vi vil fx have fokus på 
nedenstående:   
1. Kommunikationen i det, 
de kalder pre-start.  
2. Bedre intergration af 
sidefagsstuderende og 
særskilt information til 
dem.  
3. Studieteknik bør 
komme igen E19, ligesom 
det er vigtigt, at intro til 
Moodle er placeret så 
tidligt i semesteret som 
muligt. Vi skubber gerne 
undervisningsaktiviteterne 
til senere uger, så der er 
plads.  
4. Vi kan med fordel 
anvende AUB mere. Der 
tilbydes vejledning til 
informationssøgning.  
 
 

LM 
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7. Status revision af BA-
studieordn. og 
integration af PBl 

Vi er i gang inden for de forskellige 
hovedgrupper på uddannelsen. De afholder 
møder hver især, og gruppen har næste 
fællesmøde d. 26. april. LM deltager også i 
sproggruppens møder. Vi er blandt lærerne 
blevet enige om en model for den nye BA, som 
vi også håber, at studienævnet som helhed 
kan tilslutte sig. Medier har fået lidt mere 
plads, sprog har fået lidt mindre, litteratur ca. 
det samme. Faglige mindstekrav skal sikres i 
studieordningen. Der er fokus også på færre 
eksamener.  
 
De valgfrie moduler er tilsvarende under 
revision, hvilket vi også tidligere har talt om i 
studienævnet. Inden for litteratur vil vi fx i 
stedet for Litterærer genrer gerne have et fag 
om Litteratur mellem medier, ligesom vi gerne 
vil have et fag med fokus på (kreativ) skrivning. 
 
Det sidste møde afholdes primo august, og 
studieordningen skal være endeligt færdig i 
oktober. 

Planen blev gennemgået 
og nikket til.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SH 
 

8. Status 
holdrepræsentantmøde 

Det er gode møder, hvor der er mulighed for 
at evaluere på en anden måde. Det giver 
mulighed for de studerende til at engagere sig 
yderligere i studiet og give deres besyv med. 
Info fra møderne gives videre til studienævnet 
og lærermødet, og LM svarer retur til 
holdrepræsentanterne. 

Andreas skriver til LF ift. 
planlægning af kommende 
møde.   
 

AR/LF 

9. Employability-forløb på 
Dansk 

Nu er vi ved at planlægge forløbet og er så 
småt gået i gang med aktiviteter indne for det 
employabilityforløb, som vi er blevet en del af 
på Dansk her fra F19. 

AAU-karriere kan hjælpe 
med alternativ praktik. 
Karriere VIP på Dansk, 
Engelsk og Tysk skal tale 
sammen og indbyder til et 
fælles møde i maj, hvor 
der er øget fokus på 
karrierevejledning.   

LM 

10. Orientering fra Lars 
vedr. åbent hus-
arrangement (1 bilag) 

Der var ca. 35 henvendelser i standen, hvilket 
er ganske pænt. Langt de fleste henvendelser 
var fra seriøse og oprigtigt nysgerrige 
vejledningssøgende, som på forhånd havde 
orienteret sig om studiet. 
 
Oplæggene gik rigtig fint, og Lars holdt oplæg 
sammen med Historie, som altid er et 
populært studie på disse messer.  
Ved formiddagsoplægget var der 40 
besøgende i alt, hvor 15 tilkendegav de kom 
for at høre om Dansk, mens der til 
eftermiddagsoplægget, som altid er mindre 
godt besøgt, kun var 8 i alt, hvor 2 kom for at 
høre om Dansk.  
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Alt i alt var det en rigtig fin dag, og det er godt 
vi er til stede til disse arrangementer.  

11. Vedr. instruktorer, 
mentorer, tutorer til 
E19 

Der kommer mange udskiftninger på disse 
poster til næste semester. LM har derfor 
kontaktet tidligere tutorformænd samt 
mentorformand for at være på forkant med 
processen, inden vi sender stillingsopslag ud. 
Hun kontakter også inden længe 
instuktorerne: 4 ud af 5 bliver færdige med 
deres uddannelse til sommer, og derfor skal vi 
have nye dygtige danskstuderende i spil til 
disse stillinger. Der tales om timeantallet, som 
må sættes lidt ned til tutorerne grundet den 
økonomiske situation.  

 LM  

12. Evt. Både Fiskernes museumstur og Hærværks 
forårsfest var en succes. Der tales om bedre 
samarbejde mellem Fiskerne og Hærværk ved 
kommende arrangementer, så de supplerer 
hinanden yderligere i fremtiden. De har planer 
om et arrangement til sommerfesten.  
 
Hærværk har et godt netværk og Fiskerne har 
penge.  
 
Signe stopper til sommer og  Andreas stopper 
til januar.  Frederikke Eskildesen og Kristine 
Lind fra 4. semester (fra Hærværk) har nævnt, 
at de er interesserede i at stille op til 
Studienævnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersøge hvordan man 
stiller op uden for 
perioden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LF 

 
Emner til fremtidige møder: 

 
 
 
 

 
 
 
Mødekalender 2019 

Møde 1 6. februar 2019 
Møde 2 10. april 2019 
Møde 3 12. juni 2019 
Møde 4  
Møde 5  
Møde 6  
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