
 
 

 
 

 

Tlf. :  +45 8715 0000 
Studiecenter.arts.aarhus@au.dk 

www.au. 
 

 
 
 

 

 
 
Studienævnet for Teologi 
 
Dato: 18. august 2021 
 

 
 
Side 1/10 

 

 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den: 18. august 2021 kl. 9:00-11:30 
Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 
Lokale: 1453-415 
 
 
 
 

Referat 

 
REFERAT 
 
Deltagere 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Rene Falkenberg og Jakob 
Egeris Thorsen  
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Ida Gammelmark Bøgh 
og Søren Lund Holst 
Observatører: Terkel Rørkjær Sigh (uddannelseskonsulent – deltog på vegne af stu-
dieleder), Susanne Vork (sagsbehandler, Arts Studier), Jeppe Norskov Stokholm (re-
ferent) 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsordenen til dagens møde. 
 

2. Opfølgning på godkendt referat  
Studienævnet fulgte op på referatet fra mødet, der blev afholdt den 15. juni 2021. 
Referatet var forud for dagens møde godkendt pr. mail.  

• Kirstine Helboe orienterede om, at den justerede forretningsorden ligger 
på hjemmesiden. Den kan tilgås her: https://studerende.au.dk/filead-
min/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Teologi/2021/Forretningsor-
den_SN_TEO_30.6.2021.pdf 

• Kristine Helboe orienterede om status på de initiativer, der er foreslået 
ift. genopstart af fagmiljøets foreninger. Punktet er også på dagsordenen 
på dagens møde under pkt. 4. 

• Ida Gammelmark Bøgh og Jon Asnæs Kattrup orienterede om, at de fort-
sat arbejder på at få genetableret morgensang. Det meldes ud, når det er 
nyt. Kirstine Helboe orienterede om, at der er stor opbakning til initiati-
vet fra undervisergruppen. Punktet er også på dagsordenen på dagens 
møde under pkt. 4. 

 
 

3. Orienteringspunkter  
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• Møde med censorformandsskabet den 10. maj 
Kirstine Helboe orienterede om, at der blev afholdt møde med censorfor-
mandskabet i maj. Mødet forløb godt.  
Der har tidligere været diskussion med formandskabet omkring afviklingen af 
eksamen i Praktisk teologi. Der er indkaldt til et supplerende møde herom-

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Teologi/2021/Forretningsorden_SN_TEO_30.6.2021.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Teologi/2021/Forretningsorden_SN_TEO_30.6.2021.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Teologi/2021/Forretningsorden_SN_TEO_30.6.2021.pdf
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kring mellem censorformandskabet samt repræsentanter fra Afdeling for Te-
ologi på Aarhus Universitet og Det Teologiske Fakultet på Københavns Uni-
versitet. Studienævnet orienteres, når mødet er afholdt. 
 

• Orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
Kirstine Helboe orienterede om, at følgende har været behandlet i UFA 
- Der er i august, 2021, på Arts foretaget et juridisk gennemsyn af alle stu-

dieordninger. I den forbindelse er det blevet præciseret i alle studieord-
ninger på fakultetet, at problemformuleringen på afsluttende opgaver 
(bachelorprojekt og speciale) skal godkendes af vejleder. 
Ændringerne træder i kraft pr. 1. september, 2021.  

- Bevilling til reboarding af studerende.  
Et bredt flertal af Folketingets partier har afsat 100 mio. kr. til en genstart 
af det gode studieliv. Pengene skal gå til faglige og trivselsrettede aktivite-
ter, sårbare og udsatte studerende samt til øget vejledning. 
Pengene supplerer de midler, som Aarhus Universitet tidligere har beslut-
tet af bevilge til tilsvarende indsatser. Sidstnævnte blev via fakulteterne 
uddelt til aktiviteter i foråret 2021. 
 
Af de midler, der er bevilget fra Folketinget, har Afdeling for Teologi fået 
100.000 kr. De skal bruges i 2021 på faglig-sociale arrangementer, hvoraf 
maks. 25% må bruges på forplejning.  
Det blev aftalt, at følgende skal prioriteres  
- Hyttetur for studerende på bacheloruddannelsen i Teologi, der blev 

optaget i 2020 
- Studerende på Diakoni, der blev optaget i 2020 
- Ekskursion på Kirkehistorie 1 
- Ekskursion på Dogmatik 
- Praktisk Teologi på første semester med henblik på afholdelse af eks-

terne faglige ture 
 
Det blev aftalt, at alle ansøgninger skal tilsendes Kirstine Helboe Johan-
sen, der vil sørge for at behandle disse med inddragelse af de studerende 
fra Studienævnet.  
 
Opfølgning:  
Punktet tages op igen på det førstkommende møde i studienævnet mhp. 
at afklare, hvor mange ansøgninger, der er indkommet.  

 
• Orientering fra afdelingsseminar 

Kirstine Helboe orienterede om, at der på Afdeling for Teologi er afholdt se-
minar i uge 33. Her blev følgende blandt andet drøftet 
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- Evalueringspraksis. Herunder den del, der vedrører det krav, der knytter 
sig til institutionsakkrediteringen samt den del der handler om den in-
terne tilbageløb ifm. fagmiljøerne. Det undersøges, om der må laves en 
turnusordning ift. kursusevalueringerne. Kirstine Helboe orienterer stu-
dienævnet, når der er nyt herom. 

- Social-faglige arrangementer. Herunder morgensang, revy og Teologisk 
forening. Det er et stort ønske fra afdelingen, at aktiviteter af den karakter 
kommer op at stå igen.  
 

• Studiestart 
Kirstine Helboe orienterede om, at studiestarten kører som planlagt.  
- Der afholdes en studiestartsdag for den nye gruppe af studerende, der 

starter i regi §1A samt Kandidatuddannelsen i Diakoni og Kandidatud-
dannelsen i Teologi. 

- Der arbejdes på at planlægge hytteture for de studerende, der ikke kom af 
sted på disse sidste år under nedlukningen grundet covid-19.  

- Semesterstartsfesten afholdes den 3. september. 
 
Hertil orienterede Kirstine Helboe om, at der i september er mange tiltrædel-
ses- og fratrædelsesforelæsninger på afdelingen. De er åbne for alle – og de 
studerende opfordres til at deltage.  
Der kommer yderligere information om tid og sted via afdelingens hjemme-
side og de sociale medier.  
 

• Tal for sagsbehandlingen 
Tal for sagsbehandling var endnu ikke genereret.  
Det blev aftalt, at de fremsendes til det kommende møde 

 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 

Terkel Rørkjær Sigh orienterende om status på undervisningsstart. Det plan-
lægges som et normalt semester. Hertil orienterede han kort om situationen 
vedr. Covid-19. Hovedpointerne var: 
• Studerende og medarbejdere opfordres til at holde sig orienteret på Aarhus 

Universitets officielle side vedr. Covid-19, der kan tilgås her 
• Campus er åben, og alle studerende har adgang til universitet.  
• Kravet om at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesin-

stitutioner er pr. 14. juni ophævet. 
• Retningslinjer for smitteforebyggelse bedes overholdt i forbindelse med op-

hold på campus. 
• Studerende og medarbejdere opfordres til løbende at lade sig teste, hvis de 

har mistanke om corona-smitte, eller hvis de ikke har opnået immunitet via 
vaccination eller tidligere smitte. 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/retningslinjer-for-generel-adfaerd-paa-universitetet/
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• Studerende og medarbejdere på AU opfordres til at bidrage til at begrænse 
smitterisikoen ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for 
smitteforebyggende adfærd.   

• Alle, der færdes på AU, skal være særligt opmærksomme på at følge de an-
visninger, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de byg-
ninger, de færdes i. Man skal især være opmærksom på at: 

o Spritte sin plads af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kon-
taktpunkter). 

o Lufte ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk. 
• Der kan være studerende eller medarbejdere, der fortsat ønsker at bære 

mundbind eller visir. Der opfordres til, at man respekterer, hvis medstude-
rende eller kolleger fortsat bærer mundbind/visir. 

 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Nyhedsbrevet fra Arts Studier kan 
tilgås via AUs hjemmeside. Er der spørgsmål hertil, kan studienævnet kontakte 
Trine Bjerregaard.  
 

3.4 Nyt fra studievejlederne 
Kirstine Helbo Johansen orienterende om, at  
• Amanda Urban er ansat som ny studievejleder. Hun er et kendt ansigt, da 

hun tidligere har været ansat i et barselvikariat. 
• Der arbejdes på at nedsætte studiegrupper for de nye studerende som en 

del af en reboarding indsats. 
• Studenterstudievejlederne har fået henvendelser vedr. studiestart. Særligt 

på Diakoni og §1A studerende har de nye studerende haft svært ved at 
finde materialet. Ved tvivlsspørgsmål opfordres der til, at de studerende 
henvises til studieadministrationen, der dels kan svare på spørgsmål fra 
de studerende og dels kan guide dem ift. hvor relevant materiale kan fin-
des.  

 
3.5 Nyt fra de studerende 

Jon Asnæs Kattrup orienterede om, at 
• de studerende glæder sig til at komme i gang. 
• de studerende sætter stor pris på, at der tildeles reboardingmidler, da det 

vurderes, at det er særligt vigtigt at sætte fokus herpå for at få genskabt et 
godt studiemiljø samt genstartet foreningslivet 

• der pt. er positive tilbagemeldinger vedr. Brightspace 
 
3.6 Studieordningens fagbeskrivelse for Bachelorprojektet 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at der grundet tvivl om reglerne for 
resuméet på bachelorprojektet i studieordningen for Bacheloruddannelsen i te-
ologi 2018 er indført følgende ændring i fagbeskrivelsen for bachelorprojektet: 
 
Studieordningens sætning vedr. resumé er ændret fra:  

”Opgaven skal indeholde et resumé på ½-1 side på engelsk, tysk eller 
fransk. Resuméet indgår i bedømmelsen mhp. evnen til at kunne sam-
menfatte opgavens resultater.” 

Til:  
”Opgaven skal indeholde et resumé på ½ - 1 side på engelsk, tysk eller 
fransk. Resuméet tæller ikke med i opgavens samlede omfang, men 
indgår i bedømmelsen med henblik på evnen til at kunne sammenfatte 
opgavens resultater.” 

 
Ændringen sker for at sikre, at bedømmelsen stemmer overens med praksis på 
IKS. Da faget endnu ikke har været udbudt, er ændringen indført pr. 1.9.2021. 
 
Da det af prøvebeskrivelsen fremgår, at resuméet bedømmes, er det nødvendigt 
at tilføje et fagligt mål, som adresserer dette, da bedømmelsen kun må ske på 
baggrund af de faglige mål. Således tilføjes følgende færdighed til de faglige 
mål:  

”[Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges vægt på, i hvor 
høj grad den studerende kan] sammenfatte opgavens resultater i et re-
sumé” 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

3.7 Proces for studieordningsændringer 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at processen for nye studieordninger 
og ændringer hertil blev sat i gang i foråret. Studienævnet har stadig mulighed 
for at indmelde ønsker om ændringer til eksisterende studieordninger. Dette 
kræver jf. uddannelseseftersynet, at studieordningen har haft et fuldt gennem-
løb. Der kan ved en studieordningsændring kun være tale om mindre ændrin-
ger, og det er ved en hver ændring vigtigt at relatere ændringen til uddannelsen 
som helhed. Ændringer inden en studieordnings fulde gennemløb kan kun gen-
nemføres, hvis der er tale om deciderede fejl, som bør rettes af hensyn til de 
studerendes retssikkerhed.  
 
Proces for indstilling og godkendelse af studieordningsændringer: 
Kirstine Helboe Johansen orienterende om, at forslag til studieordningsæn-
dringer behandles i: 

• SN i november med mulighed for 2. behandling i december. SN indstil-
ler til godkendelse i dekanatet 

• dekanatet i januar. 
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• Godkendte studieordningsændringer træder i kraft i studieordningen 

pr 01.09.2022 
 
SN Teo har følgende studieordninger som har haft et fuldt gennemløb:  

• Teologi, kandidatuddannelse i (2018) 
• Diakoni, kandidatuddannelse i (2017) (ny studieordning under udar-

bejdelse) 
 
Studienævnet drøftede en række forslag til ændringer. Det forholdt sig særligt 
til  
• de specialeforberedende elementer på tværs af teologi og diakoni (projekt-

orienteret forløb) 
Kirstine Helboe Johansen vurderede, at det er vanskeligt at opnå samlæs-
ning. 
 

• De specialeforberedende forløb teologi (10 ECTS)  
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at der er sat forløb i gang mhp. 
at kunne samlæse på 3. semester på tværs af KA Teo og KA Dia 
 

• Projektorienteret forløb Diakoni (10 ECTS) 
 

• Aktuelt emnefag og mulighederne for at få merit.  
Studienævnet var enige om, at det skal undersøges, hvorvidt kravet om 
”mindst to teologiske faglighed” kan ændres til ”mindst en teologisk faglig-
hed. Ændringen skal i givet fald være gældende fra 1. september 2022.  
 
Opfølgning: 
Det blev aftalt, at Kirstine Helboe Johansen udarbejder et forslag til æn-
dringen, der sendes til kommentering i SN. 

 
 

3.8 Orientering om særlige prøvevilkår, herunder også fristudsættelser 
til specialer: Nemmere ansøgningsproces for studerende med han-
dicap  

 
Susanne Vork orienterede om, at der fra efteråret 2021 indføres en ny proces 
for tildeling af særlige prøvevilkår til studerende med handicap/varige funkti-
onsnedsættelser.  
 
Processen går ud på, at studerende med handicap kun behøver at søge om sær-
lige prøvevilkår én gang. Det betyder, at når først den studerende er registreret 
med særlige behov, vil den studerende hvert semester få et brev fra Studienæv-
net med oplysninger om de tildelte prøvevilkår i den kommende eksamenster-
min.  
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Susanne Vork understregede, at denne nye proces kun gælder for dispensati-
onsansøgninger om særlige prøvevilkår til eksamen (herunder også til specia-
ler). Hvis den studerende ønsker dispensation fra andre regler, skal han/hun 
fortsat indsende en ansøgning gennem selvbetjeningen.  
 
VEST vil sørge for at informere de studerende via relevante hjemmesider. Her-
til kan studerende få vejledning ved at rette henvendelse til VEST eller studie-
vejledningen. 
 
Der blev efter oplægget stillet en række konkrete spørgsmål, som Susanne Vork 
svarede på.  

  
4. Drøftelsespunkter   
 
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter 
4.1.1 Indledende opfølgning på handleplanernes initiativ vedr. genopstart af fag-

miljøets foreninger 
Studienævnet var enige om at særligt at prioritere aktiviteter, der 
• understøtter foreningslivet 
• understøtter reboarding af studerende 
 
Følgende konkrete forslag blev foreslået 
• Teologisk forening 

Søger midler til aktiviteter. Herunder forslag om reduceret abonnements-
pris til de studerende, der er på 3. semester.  
Jakob Egeris følger op herpå og fremsender ansøgning til Kirstine Helboe 
Johansen 

 
• Faglig dag 

Der var enighed om at undersøge mulighederne for at etablere en faglig 
dag både E21 og F22 . 
Der kan søges midler til begge arrangementer. 
De studerende afsøger, om der er repræsentanter fra de studerende, der 
vil stå for et arrangement af den karakter.  
De studerende kontakter Kirstine Helboe Johansen, Jakob Egeris eller 
Rene Falkenberg ved spørgsmål. 

 
• Revy 

Jon Asnæs Kattrup orienterede om, at der er manglende opbakning 
blandt de studerende til afvikling af revyen. Der gøres en ekstra indsats 
for at hverve studerende, der ønsker at deltage. 
Studienævnet var enige om, at der kan søges midler til afholdelse af re-
vyen 
SN opfordrer til, at revyen afvikles en fredag. Der følges op herop. 
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Opfølgning: 
Jon Asnæs Kattrup giver ny status på det kommende møde i Studienæv-
net 
 

 
• Morgensang 

Jon Asnæs Kattrup orienterede om, at de studerende arbejder på, at tra-
ditionen omkring morgensang kan igangsættes igen.  
De studerende kontakter Kirstine Helboe Johansen, hvis de ønsker at 
søge midler.  

 
4.1.2 Organisationernes dag 

Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at Organisationernes dag afvikles i 
E21.  
 
Studienævnet drøftede potentielle deltagere, format, tidspunkt for afholdelse 
og kommunikationen omkring arrangementet. Kirstine Helboe Johansen tak-
kede for Studienævnets input og orienterer om status, når der er nyt. 

 
 

4.2 Behandling af udkast til studiediagrammer og kompetenceprofiler 
for nye studieordninger (drøftelsespunkt) 
På baggrund af præsentation fra Jakob Egeris Thorsen (medlem af arbejds-
gruppen for studieordningen for KA Diakoni), drøftede Studienævnet den fore-
løbige studieoversigt og Om-uddannelsen for den nye studieordning for Kandi-
datuddannelsen i Diakoni (2022).  
 
Jakob Egeris orienterede indledningsvist om, at 
• Der er arbejdet med kompetenceprofilen, hvor der er foretaget justeringer 
• Næste skridt er, at arbejdsgruppen arbejder med de enkelte fagbeskrivel-

ser. 
• Det indgår i overvejelserne, at der skal justeres i uddannelsens teologiske 

indhold. Det skal ikke reduceres, men ændres så der kommer mere fokus 
på diakonien. 

• Specialeforberedende forløb skal tilpasses, så det bliver muligt at samlæse 
med det tilsvarende kursus på KA Teo.  

• Det er en reform af uddannelsen, det er ikke en ny uddannelse 
• Der er en interesse for uddannelsen fra Institut for Virksomhedsledelse 

og Statskundskab, som varetager elementer på uddannelsen. 
• Der er afholdt møde aftagerpanelet den 12. august 2021. Det havde input 

til konkrete ændringer (organisation, projektstyring mv.) 
 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. Der orienteres løbende om ar-
bejdet med studieordningen. 
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Studienævnet havde ikke kommentarer eller input til studiediagrammet og 
kompetenceprofilen og indstillede til, at arbejdsgruppen fortsætter retningen. 
 

 
5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Valg til UN/SN (drøftelse og beslutning) 

Kirstine Helboe Johansen orienterede om valget på AU i efteråret 2021, og Stu-
dienævnet drøftede i forlængelse heraf, hvad der kan sættes i gang ift. rekrutte-
ring blandt studerende.  
 
Beslutning 
Det blev aftalt, at Jon Asnæs Kattrup og Ida Gammelmark Bøgh tager påmin-
delsen om valg med tilbage til deres respektive lister og står for opstilling af 
studerende til valget.  

 
5.2 Intern undersøgelse af studiestruktur og studiemiljø på teologi  

(opfølgning på initiativet ’Fokusgruppeinterview’ fra handleplanerne fra 2020 
og 2021) 
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om status på den interne undersøgelse af 
studiestruktur og studiemiljø på Teologi.  
 
Studienævnet gav input til undersøgelsen med inspiration fra eksemplet fra Re-
ligionsvidenskab. 
 
Beslutning 
Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med den foreslåede kvalitative 
undersøgelse. Studienævnet tilsluttede sig vinklingen af de spørgsmål, som blev 
anvendt på Religionsvidenskab, under forudsætning af, at der sker en tilpas-
ning af disse til en teologisk kontekst 
 
Hertil ønskede studienævnet, at  
• der indgår spørgsmål, der vedrører de studerendes relation til underviser 
• det bør overvejes, om undersøgelsen skal omfatte flere årgange og ikke 

kun et semester, som på Religionsvidenskab 
 
Opfølgning 
Kristine Ørnsholt laver på baggrund af inputtene fra Studienævnet en revideret 
udgave af spørgsmålene, som præsenteres for Studienævnet på et kommende 
møde. 
 
Søren Lund Holst deltager i forberedelsen af undersøgelsen som repræsentant 
for de studerende. 



 
 

  
  

Side 10/10 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
 
5.3 Proces for håndtering og forebyggelse af krænkelser blandt stude-

rende 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at AU har udarbejdet en hjemme-
side, hvor studerende kan søge info og hjælp vedr. håndtering og forebyggelse 
af krænkelser blandt studerende. Den kan tilgås her 

• https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/ 
 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at 
• Der hvert 3. år af Uddannelses- og forskningsministeriet foretages en un-

dervisningsmiljøvurdering. Det er en undersøgelse, hvor studerende på 
landets uddannelsesinstitutioner stilles spørgsmål til det fysiske, psykiske 
og æstetiske undervisningsmiljø på deres uddannelse.  

• Afdelingerne på IKS skal i samarbejde med uddannelsesnævnene (Studie-
nævnet på Teo) for hver enkelt uddannelse drøfte resultaterne og udpege, 
hvis der er områder, hvor der er behov for en indsats for at udvikle og 
sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.  

• Indsatserne skal efter lovkrav gøres offentligt tilgængelig i form af en 
handleplan. 

 
Studienævnet vedtog, at punktet kommet på dagsordenen på det førstkom-
mende møde i september. Mere information findes på denne hjemmeside.  

 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  

Studienævnet drøftede forslag til kommende dagsordenspunkter. Der var enig-
hed om, at punktet vedr. de specialeforberedende elementer skal slettes, da det 
behandles som en del af undervisningsevalueringen 

 
 
7. Evt. 

Intet til dette punkt. 
 
    

https://studerende.au.dk/vi-siger-fra/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/campus/undervisningsmiljoevurdering-2021/
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