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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 
Evaluering af Læring og Forandringsprocesser, 10. semester, Forår 2022 
 
Dato:    7. november 2022 
 
Til stede:  Semesterkoordinator: Vibeke Andersen & Mira Skadegård 

Studienævnsrepræsentant: Annette Rasmussen 
  Studiesekretær: Daniel S. Sørensen & Jette Skaanning Sørensen 
 
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 
 
 

 
Dato fastlægges af studienævnet.  
  

Evalueringerne og 
møderne ligger for 
sent, især hvis der 
skal foretages større 
ændringer af 
semestret 

2 Det er ganske få, der har besvaret SurveyXact (22%), og de er alle meget 
positive i forhold til såvel specialeseminarer som til uddannelsen som 
helhed. Der er dejlig meget ros til vejledere og undervisere. Til punktet 
vedrørende de studiesociale aspekter svarer hovedparten i nogen grad og i 
mindre grad. Der er positive toner i forhold til, at de oplever uddannelsen 
har gjort meget for at kompensere for corona, men at det kan være svært at 
komme tilbage fra barsel, og at ikke alle har lige store behov for at være 
sociale på holdet. 

En måde at få 
svarprocenten op på 
kunne være at 
sende 
evalueringsskemaet 
ud tidligere. 
 

3 Større deltagelse på specialeseminarerne. Opfordre 
specialevejlederne 
til at tilskynde deres 
studerende til at 
deltage i de fælles 
faglige tilbud. 

4 Vi arbejder løbende på at udvikle tilbuddene på semestret, både på 
seminarerne og ved at invitere de studerende med til interne seminarer, 
konferencer og andre primært faglige aktiviteter. 

Muligheder for 
specialepladser på 
uni kunne være en 
mulighed for større 
aktivitet.  

 
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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Mødereferat udarbejdet af Vibeke Andersen den 07.11.2022 
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