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0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Orientering. 
2. Efterårets arbejde/arbejdsgrupper: 

a. Feed-back.  
b. Læringsmål i læseplanen.  
c. Fuglsø: Oplæg til studieordning. 

3. E-mail til studerende.  
4. Eventuelt. 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
 
Dagsordenen godkendtes uden kommentarer. 
 
 
Ad pkt. 1. Orientering. 
 
Studielederen orienterede om møde i Psykologforeningen: 
• Euro-psy (fælles certificering) er udsat til 2009. 
• KL har stillet forslaget om autorisation til personer med en kandidatuddannelse i 

pæagogisk psykologi i bero. 
• Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde for at få forhøjet STÅ-taksterne. Til dette 

punkt bemærkede studenterrepræsentanterne, at man fra studenterside aktivt vil støtte 
dette fremstød. 

 
Klage over manglende pladser på interventionsmetodekurser: 
Der er modtaget flere henvendelser – både i form af en formel klage og i form af e-mails – 
med beklagelser over, at ikke alle studerende har kunnet tilbydes plads på 
interventionsmetodekurserne i efteråret. 
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Udbud af interventionsmetodekurser er hidtil sket på følgende grundlag: 
 Der udbydes hvert efterår 96 pladser på klinisk interventionsmetode og så vidt muligt 

24 pladser på AO-interventionsmetode. 
 Der udbydes 48 pladser på klinisk interventionsmetode om foråret. 
 
 Disse 168 pladser har hidtil dækket behovet for interventionsmetodekurser, og der 

udbydes af ressourcemæssige grunde ikke flere kurser, end der er behov for. 
 
 Studienævnet har som praksis vedtaget, at alle studerende skal have mulighed for at 

bestå interventionsmetodekurset indenfor deres første studieår på kandidatuddannelsen. 
Skulle de 48 pladser på kurset i juni ikke opfylde behovet (som opgjort i forhold til 
rettidigt modtagne tilmeldinger til holdet), vil der blive oprettet ekstra pladser på juni-
kurset. Juni-kurset er altid placeret således, at det afvikles efter at alle eksamensopgaver 
er afleveret. 

 
Som det fremgår af ovenstående er der således garanti for, at afviste studerende kan få plads 
på interventionsmetodekurset i juni 2008. Det er beklageligt, at informationen om denne 
praksis ikke er blevet bedre formidlet.  
De studerende vil blive orienteret om pladsgarantien. 
 
Der har i indeværende semester været en overvældende interesse for AO-interventionsmetode, 
og Studienævnet vil derfor undersøge muligheden for at etablere en sådant kursus i foråret 
2008, således at det nødvendige antal pladser i foråret 2008 fordeles mellem AO-
interventionsmetode og klinisk interventionsmetode. 
 
 
Ad pkt. 2. Efterårets arbejde/arbejdsgrupper: 

 
a. Feed-back.  
b. Læringsmål i læseplanen.  
c. Fuglsø: Oplæg til studieordning. 
 

Ad pkt. a. Feedback. 
Studienævnet nedsatte i foråret en arbejdsgruppe til drøftelse af reglerne for feed-back på 
eksamensopgaver (se SN-referat af 15- marts 2007). Det blev senere på foråret besluttet at 
arbejde for en midlertidig løsning specielt for 2. semester studerende (nuværende 3. semester 
studerende på bacheloruddannelsen).  
Arbejdsgruppen har som opgave  

• at udarbejde et forslag til midlertidig løsning, så der kan gives tilbud om feed-back 
på opgaverne i udviklingspsykologi 

• at udarbejde et forslag til fremtidig feed-back ordning. 
 
I arbejdsgruppen indgår Jette Fog samt Studienævnets studentermedlemmer, og et af 
studentermedlemmerne vælges som formand. Studielederen tilknyttes som konsulent for 
arbejdsgruppen. 
Klaus Nielsen og Berit Lassesen vil blive indbudt til at indgå i arbejdsgruppen. 
 

 2



Arbejdsgruppen vil kontakte U-faggruppen med henblik på at indgå i et tæt samarbejde med 
faggruppen om udarbejdelse af midlertidig feed-back ordning. 
Efter mødet med U-faggruppen vil der blive indkaldt til stormøde for alle studerende, idet 
arbejdsgruppen ønsker at kende de studerendes ønsker og forslag til eventuelle feed-back 
ordninger. 
 
På baggrund af erfaringerne fra stormødet vil arbejdsgruppen igangsætte arbejdet med at 
udarbejde forslag til fremlæggelse i Studienævnet. 
 
 
Ad pkt. b. Læringsmål i læseplanen. 
Der er fra de studerendes side fremsat ønske om, at der i læseplanens fagbeskrivelser indgår 
”real-kompentence”- beskrivelser for de enkelte fag. 
 
Studielederen havde stor sympati for forslaget, men gjorde opmærksom på, at det ved 
udarbejdelsen af en sådan tekst skal sikres, at den for det første ikke er i modstrid med 
studieordningens formålsbeskrivelse for faget, og for det andet ikke giver anledning til 
forvirring eller tvivl hos de studerende om gældende regler og gældende studieordning. 
Ligeledes skal det undersøges, hvilken status en sådan tekst vil få. 
Endelig skal det sikres, at arbejdet foregår i samarbejde med faggrupperne. 
 
Studielederen foreslog, at der blev etableret en arbejdsgruppe bestående af de 4 
studenterrepræsentanter samt repræsentanter fra en af instituttets faggrupper. Pædagogisk 
faggruppe vil blive inviteret til at indgå i arbejdet. En af studenterrepræsentanterne vil fungere 
som tovholder, og  studielederen vil være tilknyttet som konsulent. Studienævnet tilsluttede 
sig dette forslag. 
 
 
Ad pkt. c. Fuglsø – oplæg til studieordning. 
Til orientering for Studienævnet fremlagde studielederen oplægget ”Undervisning, vejledning 
og normer”, som var et af punkterne på dette års lærermøde på Fuglsø. 
Notatet, der gav anledning til en god diskussion på lærermødet, omhandler forskellige slanke-
foranstaltninger i forhold til studieordning/læseplan.  
 
 
Ad pkt. 3. E-mail til studerende.  
 
Alle studerende har fået tildelt en @post.au.dk-adresse, og Bo Sommerlund har bedt 
Studienævnet om støtte til forslag om, at vi som institution skal kræve, at officiel mail til 
studerende sendes til denne adresse. 
Studienævnet tilsluttede sig forslaget. 
 
Studienævnet forventer således, at de studerende fremtidigt holder sig orienteret via deres 
institutadresse, således at de altid er orienteret om, hvad der udsendes af almene oplysninger 
til denne adresse.  
Der vil blive informeret om denne beslutning på storskærmen, i Psyklen og ved opslag. 
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Ad 4. Eventuelt. 
 
Der forelå ingen sager til Eventuelt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 10.20. 
 

Preben Bertelsen/ 
   Ingelise Rasmussen 
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