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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

SN godkender dagsorden til dagens møde. 
 

 
2. Opfølgning på godkendt referat  

SN følger op på godkendt referat fra SN-møder den 20. maj 2021. 
 
Eksamensfejring (med særligt fokus på specialestuderende og studerende på 2. 
semester) 
v. Kirstine Helboe Johansen, Kristine Ørnsholt, René Falkenberg, Ida Gammel-
mark Bøgh  
 
Studiestartsdag for årgang 2020 
v. Kirstine Helboe Johansen, Ida Gammelmark Bøgh og Jakob Egeris Thorsen 
 
Handleplaner (årlig status) 
v. Kirstine Helboe Johansen 
 
Bilag: 
Bilag 2.1 Godkendt referat Studienævnet ved teologi 20. maj 2021 - eftersendes 
 

3. Orienteringspunkter  
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• Tal for sagsbehandlingen 
• Semesterstartsfest 
• Specialeundersøgelse 
 

Bilag: 
Bilag 3.1. Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO maj 2021 

 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

Nyhedsbrev Arts Studier 
 

3.4 Nyt fra studievejlederne 
 
3.5 Nyt fra de studerende 
  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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4. Beslutningspunkter 
4.1 Ændring af Studienævnets forretningsorden  

Studienævnet beslutter, om følgende ændring til forretningsordenen kan godken-
des: 
 
Forretningsorden for Teologis Studienævn mangler en paragraf ift. at følge stan-
dardforretningsorden for Studienævn på Aarhus universitet. Det foreslås, at den 
manglende paragraf indsættes i forretningsordenen. 
 
§ 6. Studienævnet kan i forbindelse med behandlingen af rutinesager, hvor der fo-
religger en fast praksis, delegere beslutningskompetence til administrationen. 
 
Såfremt Studienævnet godkender, at paragraffen indsættes, vil det blive noteret i 
bunden af forretningsordenen for at skabe historik over ændringerne. 
 
Studienævnet modtog denne sagsfremstilling pr. mail den 25. maj 2021, jf. §21 i 
standardforretningsordenen for Studienævn på AU:  
§ 21. (…) Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i stu-
dienævnet, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor 
det skal behandles. 
 
Bilag: 
Bilag 4.1: forretningsorden_SN TEO 
 
Standardforretningsorden – studienævn AARHUS UNIVERSI-
TET  https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/styrelse-administra-
tion/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/  

 
 

4.2 Projektorienteret forløb og specialeforberedende forløb 
Som opfølgning på evalueringen af projektorienteret forløb på Studienævnsmø-
det i marts præsenterer Jakob Egeris Thorsen og René Falkenberg deres forslag 
til løsninger på projektorienteret forløb og specialeforberedende forløb i E21 
 
Forslag til beslutning 
Studienævnet beslutter, om der skal gås videre med forslaget. 

 
 

4.3 Mødeplan for E21 (inkl. augustmødet) 
Studienævnet fastlægger mødedatoer for E21 

 
  

https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/styrelse-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
https://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/styrelse-administration/01/01-12-standardforretningsorden-studienaevn/
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5. Drøftelsespunkter   
 
5.1 Social trivsel og studieaktiviteter 
5.1.1 Genopstart til efteråret 2021, herunder plan for introdage for årgang 2020 

Studienævnet drøfter mulige planer og indhold for semesterstart 2021 – for 
årgang 2020 BA Teologi, årgang 2020 KA Diakoni, studerende på §1a 
 

5.1.2 Indledende opfølgning på handleplanernes initiativ vedr. genopstart af fag-
miljøets foreninger 
Jon Asnæs Kattrup og Jakob Egeris Thorsen skitserer udfordringer og behov 
 

 
5.2 Studieordning KA Diakoni 

Studienævnet opdateres på arbejdet med studieordningen for Diakoni og drøf-
ter/giver input til spørgsmål til aftagerne (aftagermøde holdes i E21).  

 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

Studienævnet drøfter forslag til kommende dagsordenspunkter  
 
Bilag:  
Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi - juni 
 
 

7. Evt. 
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