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Dato og Kl.: 5. September og så over mails september og oktober. Som de øvrige møder er  
  foregået som kombination af evaluering af sidste fagpakke og udvikling/planlægning  
  af næste semesters fagpakke.  
Til stede:  Fagpakkekoordinator Rikke Ørngreen, foretog første gennemskrivning med input fra 

underviserne og sekretariat i 1-til-1 dialoger, og derefter mailrundsending. 
  Underviserne: Jan Rosenmeier og Dorina Gnauer 
  Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
 
Dagsorden: 
 
1. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen). 
2. Diskussion af semestrets moduler, eventuelt projektforløb på semestret samt eksamen. 
3. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret. 
4. De studerendes status og videre færd (studiesekretæren medbringer et overblik).. 
5. Eventuelt:  
 

 

 Noter Opfølgningsansvar 
1. 
og  
2. 

Som det fremgår af rapporten med SurveyXact undersøgelsen, 
er der udsendt til 13 og indkommet 6 svar, dvs. en svarprocent 
på 46%. Alle de 6 har taget alle tre enkeltfag på fagpakken. 
 
Evalueringsskemaerne er overvejende positive – meget 
positive, som en skriver: ”Har kun positivt at sige om undervis-
ning. Det er afgjort det mest lærerige og inspirerende efter-
videreuddannelsesforløb jeg har været på, hvor undervisernes 
praksis kendskab og erfaringer koblet med høj faglig gjorde det 
særdeles udbytterigt. Stor ris og respekt til underviserne! De 
forstod at skabe forandring i praksis og flytte folk.” 
 
Der er i skemaerne kun få kommentarer. Ift 
udviklingspotentialer, nævnes:  
- Der er en der nævner at det kunne være godt at sætte 

opgave 3 (enkeltfag 3) i gang tidligere.  
- En der oplever at enkeltfaget ”den integrerede, personlige 

stil” var lidt diffus og svært at omsætte til handling. 
- At det kunne være godt at bruge lidt mere tid i starten af et 

enkeltfag på lige at give et overblik 
- En der godt kunne tænke sig at undervisningen var mere 

spredt ud, en anden der godt kan lide den samlende form. 
- Der er en der påpeger at det er dyrt at komme på 

seminarne, særligt som en person der betaler selv, og at 
vedkommende ville foretrække at det var på uni med take-
out, til en billigere pris. 

- Og en der skriver en pointe om at ” Der bør tages hensyn til 
elever, der vælger dette kursus som dygtiggørelse i en 
arbejdsløshedsperiode og derfor ikke har konkrete cases at 
arbejde med.” 

 
Fra kommentarer fra de studerende i forløbet har vi indtryk af 
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at ovenstående pointer kan være divergerende, og det kan 
være vanskeligt at reagerer konstruktivt på det hele. Fx har 
andre studerende på selve seminarne, givet udtryk for at de 
foretrækker det intime miljø som Scandic Aalborg tilbyder, hvor 
der også er kontinuerligt adgang til kaffe/snack, og ro til 
gruppedialogerne. De forhold kan vi ikke tilbyde på AAU. Der 
er dog andre som måske synes det er rart at være mere i en 
universitets atmosfære. Det vil vi tænke over fremadrettet, og 
søge at få lidt mere input til fra deltagerne på seminarne og når 
de ringer til sekretariatet. Så generelt er det vores oplevelse at 
de ydre faciliteter og formatet fungerede godt. 
 
Udfordringen med studerende der er i mellem job, er noget vi 
også lige nu oplever på næste fagpakke. Vi er derfor opmærk-
somme på problematikken og har nogle scenarier klar, som er 
diskuteret med Dorina Gnaur og Pär-Ola Zander (der er 
undervisere på E19 fagpakken med Rikke Ørngreen).  
 
Underviserne har oplevet at de studerende var meget 
engagerede, hvilket måske også afspejles i de meget gode 
evalueringer. 
 

 
Rikke / Maj-britt 

3 Der var tale om et nyt undervisningsteam, med Jan 
Rosenmeier og Dorina Gnaur. Det har fungeret godt, både set 
af evalueringerne og fra undervisernes afrapportering. Det vil vi 
fortsætte med. 
Der kan være aspekter af netop den nævnte enkeltfag ” den 
integrerede, personlige stil” som også Jan og Rikke har talt om 
måske kan justeres lidt fremadrettet. Det vil vi kigge på. 
 

 
 
 
 
 
Rikke, Jan og Dorina 
 
 

4 Maj-Britt orienterer: 
Første enkeltfag – 17 tilmeldt og 15 har afleveret og bestået 
Andet enkeltfag – 15 tilmeldt, 14 afleveret og bestået 
Tredje enkeltfag – 14 tilmeldt, 14 afleveret og bestået  
Her ses dermed, at vi har et opklaringsarbejde i relation til 
hvem surveyet sendes ud til. Hvorfor er der fx kun udsendt til 
13, hvis der er 17 tilmeldt første enkeltfag? 
 

 
 
 
 
Maj-Britt og Rikke 

5 MiT Org-linjen har været igennem en stor selv-evaluerings-
proces. Diverse rapporter har været sendt ud til underviserne, 
studienævn og institutledelse. Uddannelsen evalueres godt. 
De sidste år er aflyst en del fag, og der er mange udbudte fag 
ift gruppens størrelse. Derfor kan der komme forandringer i 
udbudsplanen. På AAU har vi allerede været i en proces om 
dette, men det er selvfølgelig vigtigt, at vi laver en plan for 
udbud som stemmer overens med det samlede 
fagpakkeudbud, ligesom vi gerne vil italesætte hvilke nye 
fagområder kan være gode at tænke i fremad. 

 
 
 
IT-vest, 
koordinationsgruppe 
generelt / Rikke og 
studienævnet, 
specifikt. 

 
Evalueringsreferat udarbejdet af Rikke Ørngreen  


