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Deltagere: Valgte VIP Louise Mønster (LM), Kim Toft Hansen (KTH) 
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Referat godkendt den  

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning Ansvarlig 

for 
opfølgning 

1. Godkendelse af 
dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 
LM ønskede at takke Andreas og Lars 
for indsatsen i studienævnet. 
 

  

2. Godkendelse af referat 
(jf. 1 bilag) 

Referatet blev  godkendt og vil blive 
synliggjort på hjemmesiden. 
Det er sidste møde med LM som 
studienævnsformand. LM orienterede 
om processen omkring afholdelse af 
studienævnsmøder og referater mm. 
 

 VJP – 
referat 
rundsendes 
og lægges 
på nettet. 

3. Semesterplan og 
normark F20 (jf. 2 bilag) 

En ny version af semesterplan er 
udarbejdet. Siden sidst har vi fået 
endelig udmelding på STÅ, som er 
137,94, og timekompensation til 
studienævnet. Det betyder flere timer 
og kroner til at drive uddannelsen for til 
næste år. Det er tiltrængt og giver 
mulighed for forhøjelse af antal af 
undervisningsgange, specialenormer, 
intern censor på 2. semesters prøver i 
Litteraturanalyse og Litteraturhistorie II 
samt Medieanalyse I og Mediehistorie. 
Vi ved endnu ikke, om vi får frigivet 310 
timer yderligere, pt. er 5% tilbageholdt. 
LM har fundet det vigtigt at placere 
flere timer i foråret, fordi det her sidst 
så værst ud. Vi skal have endelig 
fordeling af lærerne på plads.  

Semesterplan rundsendes 
til underviserne, som skal 
fordele undervisningsgange 
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Der er givet flere timer til især 
grunddiscipliner. 
 
Semesterplanen og normark blev 
godkendt. 
 
Der er mulighed i 2020 for i større grad 
at invitere gæsteforelæsere. Flere STÅ 
giver flere timer og flere kroner. 
Punktet bæres videre til lærermødet. 
 

4. Frafaldstruede (trafiklys) 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 er taget kontakt til de 
studerende omkring deres status i 
forhold til studieforløb. Der har ikke 
været behov for at indkalde studerende 
til møde, hvilket må anses for meget 
positivt.  
 

  

5. Studienævnsrapport og 
handleplan (jf. 2 bilag) 

LM gennemgik studienævnsrapporten, 
og studienævnet diskuterede den. Det 
overordnede billede er meget positivt 
og endnu lysere nu, hvor der er kommet 
en opdatering på seneste ledighedstal. 
Der er blevet offentliggjort 
ledighedsdata for dimittendårgang 2017 
i UFM’s datavarehus, hvormed AAU har 
fået adgang til oplysninger om 
gennemsnitlig bruttoledighed i 4.-7. 
kvartal for en årgang ekstra i forhold til 
de nøgletal, der indgår i årets 
studienævnsrapporter. Her står vi med 
14%.  
 
Kandidatoptag i 2019 er 10, og i 2018 
var det 21. Vi kender ikke de præcise 
årsager til faldet, men det kan skyldes, 
at et stigende antal studerende vælger 
at kombinere deres BA i Dansk med et 
tilvalgsfag og derefter tage en anden 
kandidatuddannelse. LM nævner, der 
på studiet bør gøres forskellige tiltag for 
at forbedre markedsføringen af KA; 
herunder evt. lærerinddragelse i 
afholdelse af kandidat- og sidefagsdag 
samt afholdelse af et 
kandidatarrangement i starten af 
februar, hvor der er god mulighed for at 
uddybe mulighederne med Dansk KA. Vi 
skal også se på vores hjemmeside. Det 
kan være svært at få de studerende til 
at dukke op til de forskellige 
arrangementer, og for at sikre dette kan 

  



vi gøre dem ’obligatoriske’ og 
skemalægge dem. 
Der er enighed om, at det er vigtigt, at 
der tages hånd om problematikken 
omkring optaget på KA. 
 
Under punktet vedr. frafald er det 
positivt at observere, at det er faldende.  
 
Årsagen til at vi ikke har kunnet levet op 
til normerne på fakultetet i forhold 
undervisningstimer er den markante 
reduktion af time- og kronebudget.  
 
Det er en flot studienævnsrapport, som 
vi i mangt og meget kan være tilfredse 
med. Og den viser, at vi er lykkedes med 
at gøre det, vi har sat os for. Af 
handleplanen fremgår det også, at vi i 
det forgangne år har arbejdet seriøst 
med de aspekter af uddannelsen, vi 
havde aftalt. 
 
Studienævnsrapport og handleplan er 
udfyldt og sendt videre i systemet. 
 

6. Holdrepræsentantmøde 
(jf. 1 bilag) 

Referat fra holdrepræsentantsmøde er 
blevet rundsendt, og LJL orienterede om 
det på mødet. 
På 5. semester er der konstateret dårligt 
fremmøde til kurserne, hvilket ikke er 
en ukendt problematik. De studerende 
vil få et bedre projekt, hvis de følger de 
udbudte kurser. 
Vi skal forsøge at holde bedre kontakt til 
de studerende, som ikke er hos os på 7. 
semester. En mulighed kunne være 
mere direkte at invitere dem til fx 
gæsteforelæsninger. 
Referatet fra holdrepræsentantmødet 
er et supplement til øvrige evalueringer. 
De fremkomne kritikpunkter, som der 
ikke er mange af, vil blive taget op på 
lærermødet. 
 

  

7. Afholdte og kommende 
arrangementer 

LVA havde skriftligt indberettet 
følgende afholdte arrangementer: 

Karrieredagen: 16 fremmødte 
studerende, som overværede nogle 
gode oplæg fra et bredt spektrum af 
jobjunglen. 

Studiepraktik: De fleste 
tilbagemeldinger var positive. Der var 
ønsker om, at infomødet om 

  



uddannelsen lå på førstedagen, men 
dette kunne i år desværre ikke lade sig 
gøre.  
 

Det er studievejlederne, der står for 
studiepraktikken, men måske skal 
VIP’ere mere ind over fremover. 
Man kan overveje i nogle moduler at 
lave separate forløb for de elever, som 
kommer på Dansk. LM nævner, hun 
tidligere har gjort det i tekstanalyse. 

Kandidat- og sidefagsdagen: Dansk var 
til stede og havde lidt kunder i butikken, 
men ligesom de forrige år var det ikke 
så mange. Der var 4 deltagere til LVA’s 
oplæg imod 0 deltagere sidste år. 

Aftagerpanelmøde: LM orienterede om 
mødet, der blev afholdt den 20. 
november. Mødet gik fint, men var 
noget minimeret  i år, bl.a. pga. af afbud 
på selve dagen. Referat fra mødet 
kommer snarest ud på hjemmesiden. 
Der sker en løbende udskiftning af 
eksterne medlemmer af aftagerpanelet. 
Det nye studienævn kan overveje nye 
kandidater. 

Af kommende arrangementer kan 
nævnes lærermøde og julefrokoster 
fredag den 13. december. 
 

8. Nyt studienævn pr. 
1.2.20 

Det nye studienævn, som træder i kraft 
pr. 1. februar 2020, kommer til at bestå 
af: 
Jens Lohfert Jørgensen 
Kim Toft Hansen 
Line Sandst (observatør) 
Kristine Lind-Nielsen 
Astrid Kjærgaard Nielsen 
 
Konstituering sker ved første møde. 
Mødeplan for foråret 2020 udarbejdes 
snarest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JLJ/VJP 

 

 
9. Eventuelt 

I.a.b.   

 
Emner til fremtidige møder: 

 
 
 
 

 



Mødekalender 2020 
Møde 1  
Møde 2  
Møde 3  
Møde 4  
Møde 5  
Møde 6  
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