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D A G S O R D E N 
 
0. Godkendelse af dagsorden. 
1. Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 3. februar 2010.  
2. Orientering. 
3. Interventionsmetodekurserne i Coaching og klinisk juni 2010. 
4. Opfølgning af punktet om Interventionsmetode fra forrige SN-møde. 
5. Instruktorfunktionen på PI 
6. Udspecificering af valgfag til Sidefagsstudieordningen af 2009 
7. Klage over vejledning af kandidatafhandling. Dette punkt holdes for lukkede døre. 
8. Caserapport – nyt navn. 
9. Eventuelt 
 
 
 
Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden. 
  
Klage over vejledning blev flyttet ned til punkt 9. Ellers blev dagsordenen godkendt. Der blev lavet 
en præsentationsrunde af medlemmerne, da de fleste er helt nye.  
 
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 3. februar 2010.  
  
Det blev noteret, at der var afbud fra Mikkel Albrecht Auning-Hansen. Datoerne for spejlingerne er 
ikke korrekte, det er 15. april, 26. april og 29. april. Ellers blev referatet godkendt.  
 
 
Ad pkt. 2. Orientering. 
 



 SL orienterede om, at eksamensudvalgets arbejde vil tage 1 år, og det vil ende ud i et 
eksamenskatalog. Desuden har SL skrevet til Torben Jensen om at lave et kickoff møde med 
udvalget. Tenna har bedt om at udtræde af udvalget, så der skal et nyt studentermedlem ind. 

 Spejling: Studieadministrationen er gået i gang med at besvare alle de administrative 
punkter. SL har sendt email ud til faggruppekoordinatorer om punkterne, der vedrører 
undervisning. 

  
 Stigning på STÅ-taksten. Det er meningen, at denne stigning skal bruges på de studerende. 

Der vil derefter foregå en evaluering, så det kan måles, hvor meget mere de studerende får 
ud af det. Der arbejdes på en model. 

 
Ad pkt. 3.  
Thomas Jønsson og Lars Hem sætter sig sammen og udarbejder en model. 
 
Ad pkt. 4.  
AO interventionsmetode skal gøres obligatorisk, hvilket er et ønske fra de studerende. Der blev 
diskuteret forskellige modeller f.eks. et 10-dages kursus med begge elementer. Der blev også 
foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor faget interventionsmetode kunne gennemtænkes. 
Diskussionen endte ud i, at Thomas og Lars laver nogle modeller, gerne med navne på, som bliver 
taget op i SN. Lokaler og logistik skal tænkes med. Så tages dette punkt op igen ved næste SN-
møde.    
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 9.45. 
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