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Referat af studienævnsmøde 5/2020 
27. oktober 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mødedato og –tidspunkt Tirsdag den 27. oktober kl. 10.00-12.00 

Sted Zoom 

Deltagere: Valgte VIP Jens Lohfert Jørgensen (JLJ) 

Deltagere: Valgte studerende Kristine Lind-Nielsen (KLN) 

Deltagere: Observatører/gæster Laura Bang Lindegaard (LBL), Susanne Hald (SH) 

Afbud Kim Toft Hansen (KTH), Astrid Kjærgaard Nielsen (AKN), Morten Ziethen (MZ), 
Pernille Aaen Søltoft (PAS) 

Referat godkendt den 07.12.2020 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 
for 
opfølgning 

1. Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendes.  

2. Godkendelse af referat   Referat godkendes.   

3. Semesterplan og 
timernormer for F21  

Semesterplanen og timenormerne 
bestemmes dels af det antal timer, der 
bliver tildelt på baggrund af en STÅ-
prognose, dels af kravet om at leve op til 
de timebånd, der blev indført på AAU i 
F20.  
Ift. sidste år er vores STÅ-prognose faldet 
med ca. 17 %. Vores BA-optag har været 
40 studerende og vores KA-optag 11 
studerende hvilket er mindre end 
dimensioneret til.  
Vi skal placere timerne hvor de gør mest 
gavn.  
 
Vi skal tale med Danskgruppen ift. hvilke 
kurser, der kan være fysisk og online. 
Lokalestørrelserne begrænser fysisk 
undervisning, men det er muligt at 
anvende hyflex-modellen som i E20, hvor 
de studerende inddeles i hold A + B. Der 
er udfordringer i at undervise fysisk og 
online samtidigt, men generelt er 
erfringen at den virker bedre, jo mere vi 
har anvendt den.  

Semesterplanen 
godkendes og næste trin 
er at fordele timer mellem 
underviserne.  
Vi prioriterer at fastholde 
antallet af forelæsninger. 
Derfor må vi fjerne 
øvelsesopgaver med 
tilknyttede a-timer på 
nogle kurser, og normen 
for skriveøvelser 
nedsættes fra 0,75 t. til 
0,5 t. 
 
Måske CDUL har 
erfaringer fra E20 vi kan 
trække på. Hvad fungerer 
bedst ved hyflex-
modellen? 

JLJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Evalueringer af F20  
 

De sidste semester- og 
projektevalueringer fra 2. og 4. semester 
er nu kommet ind.  

Sammenfatningen lægges 
på hjemmesiden.  

LFA 

 

I N S T I T U T  F O R  

K U L T U R  O G  L Æ R I N G  

K R O G H S T R Æ D E  3  

9 2 2 0  A A L B O R G  

 

S T U D I E N Æ V N  F O R  D A N S K  

T L F  + 4 5  9 9 4 0  9 1 8 0  

L O U I S E F A @ H U M . A A U . D K   

 

 

 

 

 

mailto:louisefa@hum.aau.dk


2 

 

 
Generelt er der et stort fald i indleverede 
evalueringer: 53 % i kursusevalueringer, 
50 % i projektevalueringer og 40 % i 
semesterevalueringer. Dette fald er nok 
vanskeligt at fortolke som andet end 
som et fald i engagement i uddannelsen 
generelt, men der har også været lidt 
udfordringer ang. tilgængeligheden af 
evalueringsskemaer, som også kan være 
en påvirkende faktor. 
 
Mht. de specifikt Corona-relaterede 
spørgsmål der er tilføjet evalueringen 
denne gang er det generelle svar 
entydigt, at de studerende foretrækker 
fysisk undervisning og at de ikke mener, 
at der er mange erfaringer fra E19, der 
kan overføres til et normalt fungerende 
semester.  
De studerende på 2. og 4. semester, der 
har foretaget evalueringen efter hhv. 3. 
og 5. semester er startet, giver udtryk 
for, at undervisningen i F20 fungerer 
bedre end i E19.  

5. Kontroller Hvert ½ år modtager vi lister over 
studerende, som er frafaldstruede. 
Listerne med studerende, som er i enten 
gul eller rød kategori, er blevet 
gennemgået.  
Der var denne gang kun to studerende 
som blev kontaktet. En studerende blev 
mindet om at tilmelde sig manglende 5 
ECTS og en studerende blev indkaldt til 
møde med JLJ grundet manglende 10 
ECTS.  
Resten af de studerende på listen har vi 
allerede kontakt med og lavet 
individuelle studieplaner grundet barsel, 
sygdom eller lign.  

 JLJ/LF 

6. Holdrepræsentantskabsmøde Referatet blev gennemgået og vi svarer 
efterfølgende derpå.  
 
De studerende er glade for at det faglige 
som fungerer efter omstændighederne, 
hvilket vi er meget glade for. De savner 
det sociale liv på studiet, men det har vi 
desværre svært ved at forbedre grundet 
corona.  
 
Der er få studerende på 
projektemnekurserne på 5. semester. 
Måske skal vi forsøge at inddrage de 
studerende mere i beslutningen om 
tema for kurserne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er en 
tilbagevendende 
problematik og vi må tale 
om det i Danskgruppen og 
finde den bedste løsning. 

JLJ 
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Der er desværre stadig forvirring 
omkring valg- og projektfag på 9. 
semester.  
 

7. Studiepraktik Det var i forvejen udmeldt at 
studiepraktikken i år ville blive afviklet 
digitalt og i kraftigt decimeret form – kun 
tre timer. I første runde havde kun en 
enkelt gymnasieelev tilmeldt sig Dansk, 
men i anden runde tilmeldte yderligere 
fem sig, så Pernille gennemførte dagen i 
henhold til det bilagte program. Det gik 
på trods af nogle indledende IT-
problemer godt. De studerende kom fra 
hele landet og var spørgelystne. 

  

8. Forslag om 
masteruddannelsen i dansk 
som andet- og fremmedsprog  

Prodekanen for uddannelse og den 
strategiske uddannelsesrådgiver på HUM 
har modtaget et forslag som indgår i 
puljen af forslag til kommende 
masteruddannelser.  
Spørgsmålet er, om det er en 
masteruddannelse er det bedste format 
for en uddannelse i dansk som andet- og 
fremmedsprog, som generelt er en god 
idé.  

Vi afventer hvad 
prodekanen siger til 
forslaget. Studienævn og 
undervisningsgruppen 
skal involveres i 
beslutningen om, hvad vi 
gør.. 

 

9. Aftagerpanelmøde Det er vigtigt at bruge aftagerpanelets 
kompetencer, og derfor er det oplagt at 
inddrage dem i en diskussion af, hvad vi 
skal gøre med vores KA-uddannelse for 
at tiltrække flere studerende til den, 
særligt Kims forslag om en KA-
uddannelse i Kreative industrier, som var 
oppe på et tidligere SN-møde. 

Mødet er planlagt den 
11.11.20 – online, hvilket 
kan tiltrække deltagere 
fra hele landet.   

 

10. Evt. Vi kan overveje enkeltfag rettet mod 
gymnasiesektoren.  
Heltid på deltid (EVU-tilbud inden for 
studieordningerne) 

SH sender info til JLJ 
omkring det. Han beder 
Danskgrupppen sende 
forslag til kurser (titel + en 
kort beskrivelse).   

SH/JLJ 

 
 
Emner til fremtidige møder: 

 
 

 

 
 
Mødekalender 2020: 

Møde 1  Onsdag, den 12. februar 2020  

Ekstraordinært møde  Lørdag den 28. marts 2020  

Møde 2 Onsdag den 22. april 2020  ændret til mandag den 27. april 2020 

Møde 3 Onsdag den 24. juni 2020  ændret til mandag den 22. juni 2020 

Møde 4 Onsdag den 2. september 2020  ændret til tirsdag den 8. september 2020 

Møde 5 Onsdag den 21. oktober 2020 ændret til tirsdag den 27. oktober 2020 

Ekstraordinært møde Mandag den 23. november 2020  



4 

 

Møde 6 Onsdag den 9. december 2020 ændret til mandag 7. december 2020 

  


