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Mødedato: 26. august kl. 13.00-15.00 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Søren 
Flinch Midtgaard, Henrik Støvring 
Deltagere studerende: Signe Ruby Hald 
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent), Lise Ask Andersen (stu-
dieadministration),  
Afbud: Maria Lysdal Ravn Mortensen (næstformand), Josefine Klakk Jeppesen (observa-
tør), Annemette Thøstesen, Lene Konrad (studievejleder) 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt. 
 

2. Studentersager 
2.1. 1 sag til behandling 
Ingen sager til behandling. 

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
I enkelte tilfælde er det vanskeligt at forstå, hvad sagen vedrører ,og hvem der har 
truffet afgørelsen, f.eks. ”afslag på startmerit”. 
Det efterspørges, at listen over sager siden sidst fremover uddybes yderligere. 
Orientering taget til efterretning efter spørgsmål til enkelte af sagerne. 

3. Beslutning: Rekruttering af studerende til studienævn  
Studienævnets VIP medlemmer vil reklamere for SN i egen undervisning, mens 
de studerende medlemmer vil fortælle på egne semestre og via Facebook. Der in-
formeres om omfanget af arbejdet, det sociale og den indflydelse, man kan have 
ved at være medlem af studienævnet. Evt. ekstra indsats for hvervning i oktober. 

4. Godkendelse: Udbud af BA-seminar F21 
Studienævnet godkender, at følgende BA-seminarer udbydes i foråret 2021: 
- Statskundskab udbyder 1 BA-seminar. Dette annonceres omkring 1. septem-

ber. 
- BA-seminar ”Mental børnesundhed”, 20 ECTS.  
- BA-seminar ”Arbejde, trivsel og helbred”, 20 ECTS.  

 
”Mental børnesundhed” skifter kursusansvarlig fra Lena Hohwü til Kathrine Bang 
Madsen, som hidtil har undervist sammen med Lena Hohwü. Det bemærkes, at 
det kan være problematisk, at alle BA-seminarer har kursusansvarlige, der ikke er 
fastansat på instituttet, og at samme problematik skal overvejes i forbindelse med 
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Fagpakkerne. Den kvalitative fagpakke, som udbydes til foråret er forankret på 
institut for folkesundhed.  
 

5. Godkendelse: Tilladte hjælpemidler under forberedelsen til eksamen i 
”Interventioner i folkesundhed: Implementering” 
Studienævnet godkender, at alle hjælpemidler inkl. internet tillades under forbe-
redelsen til den mundtlige eksamen i kurset ”Interventioner i folkesundhed: Im-
plementering”. 

6. Godkendelse: Valgfrit eksamenssprog på ”Masterclass i folkesundhed” 
Studienævnet godkender, at eksamenssproget for ”Masterclass i folkesundhed” 
E20 ændres, så de studerende valgfrit kan aflægge eksamen på dansk eller en-
gelsk. De studerende skal angive deres valgte eksamenssprog til Daniel Witte se-
nest den 1. december. 
 

7. Beslutning: Udsættelse af aftagerpanelmøde 
Studienævnet godkender, at aftagerpanelmødet udskydes, indtil det igen er for-
svarligt at mødes fysisk i Århus. Hvis dette ikke er muligt inden for rimelig tid, af-
holdes mødet online. 
 

8. Orientering: Statusrapport og handleplan FSV.  
Studienævnet orienteres om hovedpunkterne i handleplanen og diskuterer ud fra 
handleplanen punkterne internationalisering, studiemiljø og ledighed: 

• Et temamøde om Internationalisering planlægges i efteråret med oplæg 
fra Rikke Præstegaard (international koordinator) og Kirsten Frederiksen 
(internationaliseringsudvalget på fakultetsniveau). På mødet skal disku-
teres et forslag om mere undervisning på engelsk, hvilket ville åbne op for 
internationale studerende. Evt. afholdt som engelske masterforløb på 
tværs af instituttet og foretrukket med engelsktalende undervisere.  

• Et temamøde om studiemiljø planlægges i efteråret. Evt. med oplæg fra 
studievejledningen. 

• Et temamøde om ledighed planlægges i efteråret. Evt. med oplæg fra Kri-
stian Raun Thomsen (idræt). Desuden kan beskæftigelse diskuteres med 
aftagerpanelet. Dimensionering af uddannelsen diskuteres som en faktor.  

9. Kvalitetssikring af omlagt undervisning  
Omfanget af omlagte kurser  
Generelt er der en begrænset omlægning af kurser til fuldt online forløb. Af tolv 
kurser afholdes kun to kurser fuldt online, i det ene tilfælde fordi en underviser er 
bosat i udlandet og underlagt karantæneregler. Størstedelen af kurserne gennem-
føres fysisk efter de givne retningslinjer tilpasset antallet af studerende og med 
tilføjelse af online elementer. Det er prioriteret, at studerende på alle semestre 
har mulighed for fysisk undervisning. 
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Begrundelse: På ulige semestre består undervisningen af obligatoriske kurser på 
hele BA, og 1. semester af KA-uddannelsen. Obligatorisk undervisning foregår 
som sædvanlig i to stamhold per årgang, og disse er de samme over hele semeste-
ret. Undervisningen foregår primært fysisk i lokaler opdelt til stamhold og tilpas-
set antallet af studerende på holdet. Undervisningen foregår i bygningen 1150, 
hvor forelæsningslokalet er opdelt i to adskilte grupper (> 1 meters afstand), så de 
studerende kan undervises sammen, når alle har ansigtet vendt mod tavlen. 
Holdundervisningslokalet kan rumme et stamhold, hvor alle har ansigtet vendt 
mod tavlen. Et tilstødende lokale, som normalt anvendes af de studerende til læ-
segrupper, er midlertidigt reserveret til undervisning parallelt med booking af 
holdundervisningslokalet, således at der er er plads til at de studerende på et 
stamhold kan arbejde i grupper med 1 meters afstand, når både holdundervis-
nings-lokalet og tilstødende lokale anvendes.  
 
Overordnet beskrivelse af undervisningsformaterne  
Online elementer sikrer undervisningsdeltagelse for studerende, når der ikke er 
mulighed for at møde fysisk op, eller muliggør gruppeøvelser og studenterpræ-
sentationer, der ellers ikke var mulige at gennemføre fysisk. Under nogle kurser 
live-streames undervisningen via zoom, så studerende kan følge med hjemmefra, 
og så studerende kan følge undervisningen, hvis de er spredt over flere lokaler. 
Nogle kurser afholder studenterpræsentationer og gruppeøvelser i Zoom vha. 
funktionen breakout rooms, hvor underviseren kan besøge grupperne på skift og 
give feedback.  
 
Vurdering af format/omfang af studenteraktiverende aktiviteter  
Omfang og format for studenteraktiverende aktiviteter vurderes at være pas-
sende. Da de studerende i størstedelen af kurserne kan deltage fysisk som sæd-
vanlig, er der i vidt omfang samme grad af studenteraktiverende aktiviteter som 
sædvanlig. Online elementer muliggøre gruppeøvelser og studenterpræsentatio-
ner, det ellers ikke er mulige at gennemføre fysisk. Disse er planlagt, så både de 
studerende og underviseren deltager aktivt.  
 
Studienævnets vurdering af kvaliteten af den undervisning, som vil blive tilbudt 
de studerende i efteråret 2020  
Kvaliteten af undervisningen kan i vidt omfang opretholdes ud fra den planlagte 
om-lægning. Undervisningen gennemføres så vidt muligt i sin oprindelige form, 
men tilpasset retningslinjerne. De studerende har desuden erfaring med det on-
line format fra under-visning i foråret, hvilket forhåbentligt vil styrke udbyttet af 
undervisningen dette semester., hvilket forhåbentligt vil styrke udbyttet af under-
visningen dette semester. 
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10. Orientering: Ansøger- og optagelsestal 2020 
Studienævnet orienteres i de vedlagte bilag om ansøger- og optagelsestal for opta-
get 2020. Det vurderes, at det er fint med samme udvikling som KU, og at der er 
en lille fremgang. 
 

11. Fastsættelse af datoer for studienævnsmøder E20 
Studienævnet beslutter, at studienævnsmøderne generelt afholdes mandage kl. 
12:30-14:00. Næste møde afholdes 21. september kl. 12:30-14:00.  
 

12. Gensidig orientering 
12.1. Nyt fra studienævnsformanden 
Intet nyt. 
 
12.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Vigtigheden af at afklare den nye undervisning på KA i F21 understreges. Det folke-
sundhedsfaglige undervisningsteam står for fagpakken i F21.  

 
12.3. Nyt fra studievejledningen 
Intet nyt. 
 
12.4. Nyt fra studieadministrationen 
Velkommen til Emily, der er ny uddannelsesbetjener for FSV. 
 

13. Evt.  
Intet at bemærke. 
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