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Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab 
 

Selma Lagerløfs Vej 249 
9260 Gistrup 
Tlf. 9940 3748 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/ 

 
 
Indkaldelse til studienævnsmøde 16. februar 2023 kl. 12.30-15.30  
 
 
 
 
 
SN medlemmer: Jesper Franch (JF) 

Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Pascal Madeleine (PM) 
Kirsten Schultz Petersen (KSP)  

 Ida Beate Svit (IBS) 
Mette Marx Christensen (MMC) 
William Marin Vedde (WMV) 
Henrik Boye Mortensen (HBM) 

  
Observatør: Louise Pape-Haugaard, viceinstitutleder og studieleder (LPH) 
  
   
Decentral studievejleder: Christina Østergaard Thorsen (CØT) 

 
Sekretær: Berit Lund Sørensen (BLS) 
  

 
 
Dagsorden: 
 

1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstforperson 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat (31. januar) 
4. Opfølgning fra sidste møde (31. januar) 
5. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F23 
6. Status på udflytningsplaner for folkesundhedsvidenskabsuddannelsen v/KSP 
7. Godkendelse af forretningsorden 
8. Godkendelse af årshjul 
9. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. procedure 
10. Trivsel på idrætsuddannelsen 
11. Praktikforløb i egen virksomhed (idræt 3. semester KA) 
12. EVU-muligheder 
13. Forventningsafstemning 
14. Meddelelser 
15. Eventuelt 

 
 

 
 
Punkter til behandling for lukkede døre: 

16. Merit, dispensationer og klager  
 
Links: semesterbeskrivelser, semestergruppemødereferater, eksamensplan, studienævnets årsplan

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/kvalitetssikring/semesterbeskrivelser-og-semesterevalueringer
https://www.hst.aau.dk/staff-and-students/for-studerende-og-undervisere/eksamensplan-efterar
https://prod-aaudxp-cms-001-app.azurewebsites.net/media/1aaarm1j/1157556_aarsplan-studienaevn-for-idraet-og-folkesundhedsvidenskab-2022_3.pdf
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Ad 1. Konstituering af studienævn inkl. valg af næstforperson 
Kort præsentationsrunde af studienævnets medlemmer. 
Studienævnet skal konstitueres med valg af næstforperson. 
 
 
Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ad 3. Godkendelse af referat 
Bilag - referat fra studienævnsmøde d. 31. januar 2023. 
 
 
Ad 4. Opfølgning fra sidste møde 
 

- Behandling af datapakke  
Der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan studieadministrationen opgør og indberetter antal af 
konfrontationstimer i forhold til vejledning. Studienævnet ønsker at få indsigt i, hvordan de opgøres og 
indberettes og også få oplyst, om semestre der indeholder bachelor- eller specialeprojekt tælles med i 
opgørelserne. BLS undersøger i studieadministrationen, hvordan timerne opgøres og indberettes.  

 
 
Ad 5. Godkendelse af principper for eksamens- og reeksamensplan F23 
Bilag - procedure for udarbejdelse af eksamens- og reeksamensplan 
 
 
Ad 6. Status på udflytningsplaner for folkesundhedsvidenskabsuddannelsen v/KSP 
 
 
Ad 7. Godkendelse af forretningsorden 
Bilag – forretningsorden 2023 
 
Studienævnet skal vurdere, om der skal tilføjes ændringer til studienævnets forretningsorden. 
 
 
Ad 8. Godkendelse af årshjul 
Bilag – udkast til årshjul 2023 
 
 
Ad 9. Igangsætte indstilling af Årets Underviser for forårssemestret jf. procedure 
Bilag - vejledning til studerende ifm. indsamling af indstillinger til Årets Underviser 
Bilag - kriterier for Årets Underviser 
 
De studerende i studienævnet påbegynder arbejdet med at indsamle indstillinger. 
 
 
Ad 10. Trivsel på idrætsuddannelsen 
Det blev på sidste studienævnsmøde drøftet, om man kunne involvere tutorer og evt. enkelte undervisere mere i 
at hjælpe nye studerende med at arrangere sociale aktiviteter. Studienævnet vil gennem den decentrale 
studievejleder (CØT), de studerende fra idrætsuddannelsen i SN, de forskellige semestres 
studenterrepræsentanter samt studentersamfundet forsøge at understøtte forskellige frivillige idræts- og sociale 
aktiviteter i Gigantium. 
 
Der ønskes konkret handling. 
 
 
Ad 11. Praktikforløb i egen virksomhed (idræt 3. semester KA) 
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Studienævnet drøftede på sidste studienævnsmøde, om det er acceptabelt at lade studerende tage 9. semesters 
praktikforløb i egen virksomhed.  
 
Forpersonen for studienævnet har i samråd med AAU Innovate tidligere (E22) åbnet for, at en enkelt gruppe 
kunne tage praktikforløb i egen virksomhed. Forpersonen burde have afklaret dette med studienævnet, inden der 
blev åbnet for denne mulighed.  
 
Ad 12. EVU-muligheder 
Bilag – EVU-muligheder (SN for Idræt og Folkesundhedsvidenskab) 
 
 
Ad 13. Forventningsafstemning 
 
 
Ad 14. Meddelelser 

- Der afholdes et møde omkring ”Evaluering af studiemiljø i Gigantium med CAS + udsmykning med 
identitet” d. 15. februar med CAS og repræsentanter for uddannelsesledelsen.  
Prodekanen for uddannelse har kontaktet forpersonen for studienævnet for at høre, om fakultetet 
kunne være behjælpeligt med at skaffe skillevægge, whiteboards og stumtjenere.  
Derudover har vi været i kontakt med Knud-Erik fra Gigantium om ovennævnte. 

- Indretningen af rekvisitrummet i Gigantium vil formentlig blive ændret i løbet af sommeren, og i den 
forbindelse vil det komme til at rumme gymnastikredskaber (betalt af kommunen), som 
idrætsuddannelsen vil kunne anvende i undervisningen. 

- Der har været afholdt kvalitetsstatusmøder for studienævnets uddannelser onsdag d. 8. februar. 
- I AAU Studie- og trivselsvejledning gennemføres hvert forår en opsøgende indsats, hvor de, efter aftale 

med medvirkende studienævn, opsøger frafaldstruede studerende og tilbyder dem en studie- og 
trivselssamtale. Formålet med samtalerne er at hjælpe de studerende med at skabe overblik og retning 
ift. deres studiesituation og herigennem støtte og hjælpe de studerende med at gennemføre deres 
studie.  JF og BLS deltager ved det indledende møde omkring forårets indsats. 
 

 
Ad 15. Eventuelt 
 
 
Ad 16. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
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