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Mødedato: 15. juni 2021 
Mødested: zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde teologi 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (SN-næstforperson), Søren Lund Holst, Ida 
Gammelmark Bøgh. 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (SN-forperson), Jakob Egeris Thorsen, René 
Falkenberg 
Observatører: Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Terkel Rørkær Sigh (Uddannel-
seskonsulent, IKS) Asbjørn Lauridsen (studenterstudievejleder), Louise Sundorf (studen-
terstudievejleder), Trine Bjerregaard Andersen (SN-sekretær) 
Fraværende: Liselotte Malmgart (studieleder) 
 
 
 
REFERAT: 
1. Godkendelse af dagsorden  
SN godkendte dagsordenen til dagens møde, og Kirstine Helboe Johansen (KHJ) bød 
velkommen til Søren Lund Holst, som træder ind i studienævnet i stedet for Anton 
Lynge Nielsen. 

 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
SN fulgte op på det godkendte referat fra SN-mødet den 20. maj 2021: 

 
Eksamensfejring  
(med særligt fokus på specialestuderende og studerende på 2. semester) v. Kir-
stine Helboe Johansen (KHJ), Kristine Ørnsholt (KØ), René Falkenberg (RF) og 
Ida Gammelmark Bøgh (IGB) 
Specialedagen er afholdt med succes og der var rigtig god stemning. 
Arrangementet for de studerende på 2. semester er også afholdt med succes, god 
stemning og stort fremmøde. 
 
Studiestartsdag for årgang 2020,  
v. Kirstine Helboe Johansen (KHJ), Ida Gammelmark Bøgh (IGB) og Jakob 
Egeris Thorsen (JET) 
Arbejdet pågår ift. at få hentet midler fra instituttet til at gøre noget for disse 
grupper af studerende. 
Der holdes også et særarrangement for studerende på §1a 
 
Handleplaner (årlig status)  
v. Kirstine Helboe Johansen (KHJ) 
Handleplanerne er sendt af sted til studieleder. 
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Studienævnet skal arbejde med handlingerne til efteråret. 
 
 

3. Orienteringspunkter  
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• Tal for sagsbehandlingen: 
Det ser ud til at ansøgningsmønstret er ret stabilt i de forskellige måneder. 
SN-medlemmerne opfordredes til at orientere sig i bilaget. 

• Semesterstartsfest: 
KHJ præsenterede de eksterne talere. Der arrangeres musik til rundstykkerne 
samt til ’øl og pølser’. 
Der blev spurgt til, hvordan man sikrer, at der er billetter til aftenfesten til 
nye studerende på BA, KA og §1a.  
KØ kontakter arrangørerne af aftenfesten. 

• Specialeundersøgelse: 
Spørgsmålene fra pilotprojektet er sendt af sted (efter den første afleverings-
dato). Der er begyndt at komme svar ind. Der sendes også ud efter 2. og 3. af-
leveringsforsøg. Ved hurtig gennemlæsning ser det ud til, at svarene er meget 
brugbare. 

• Studieintroduktionen fastholdes som planlagt (fx vil der ikke være fuldt frem-
møde i studiestartsugen). 

 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Terkel Rørkær Sigh (TRS) deltog orienterede på vegne af studieleder: Eksaminerne 
holdes som planlagt. 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
Trine Bjerregaard Andersen (TBA) orienterede om nyhederne fra Arts Studier, juni 
2021, som var: 

• Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, stude-
rende og ansatte 

• De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges 
af alle Arts-dimittender 2021 

• Kandidatansøgninger- og optag 
• Karrierearrangementer for dimittender 

Nyhedsbrev Arts Studier findes på Underviserportalen. 
 

3.4 Nyt fra studievejlederne 
Der er mange henvendelser vedr. den nye præsteuddannelse (§1a), og flere 
spørger til, hvor mange pladser der er i Århus. KHJ nævnte, at der skal være 
opmærksomhed på, hvor mange henvendelser, der kommer vedr. §1a. 
 
Derudover får studievejledningen en del spørgsmål til optag, reeksaminer og 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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studiestruktur. Det virker til, at de studerende egentlig har fået information om 
studiestruktur m.v., men gerne lige vil være helt sikre. 

 
3.5 Nyt fra de studerende 

De studerende har modtaget positiv respons på specialedagen.  
Eksaminerne fylder meget i øjeblikket. 
 
 

4. Beslutningspunkter 
4.1 Ændring af Studienævnets forretningsorden  
Studienævnet skulle beslutte, om nedenstående ændring til forretningsordenen for Teolo-
gis Studienævn kunne godkendes, da forretningsorden mangler en paragraf ift. at følge 
standardforretningsorden for Studienævn på Aarhus Universitet. Studienævnet modtog 
dagsordenens sagsfremstilling pr. mail den 25. maj 2021, jf. §21 i standardforretningsor-
denen 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. 
 

Beslutningsforslaget var, 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. 
 

Beslutning: 
Studienævnet besluttede at indsætte paragraffen i standardforretningsordenen. Dette no-
teres i bunden af forretningsordenen for at skabe historik over ændringerne. 
TBA følger op. 

 
 

4.2 Projektorienteret forløb og specialeforberedende forløb 
Som opfølgning på evalueringen af projektorienteret forløb på Studienævnsmødet i 
marts skulle JET og RF præsentere deres forslag til løsninger på projektorienteret 
forløb og de ’indbagte’ specialeforberedende elementer i E21.  
KHJ orienterede indledningsvist om tankerne med at reformere de specialeforbere-
dende elementer for studerende på teologi, som er i projektorienteret forløb, og fore-
slog, at reformen ikke implementeres i E21, men at arbejdet genoptages med henblik 
på at implementere det i E22 i stedet, da der er mange forhold, der skal tages i be-
tragtning ved en sådan reform.  JET og KHJ drøfter i øjeblikket, om der i stedet kan 
laves noget særligt for studerende på teologi, som er i projektorienteret forløb på 
zoom. 

 
Beslutning: 
Studienævnet besluttede, at reformen vedr. de specialeforberedende elementer ud-
sættes (gerne til E22), og at arbejdet tages op igen til næste semester. 
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4.3 Mødeplan for E21 (inkl. augustmødet) 
Studienævnet fastlagde mødedatoer for E21: 

- Onsdag den 18. august kl. 9-11:30 
- Onsdag den 15. september kl. 10:15.12:45 
- Mandag den 25. oktober kl. 14-16:30 
- Onsdag den 17. november 10:15-12:45 
- Onsdag den 15. december kl. 10:15-12:45 

 
 
5. Drøftelsespunkter   
 
5.1 Social trivsel og studieaktiviteter 
5.1.1 Studienævnet skulle drøfte genopstart til efteråret 2021, herunder plan for 

introdage for årgang 2020 og studerende på §1a 
KHJ orienterede om de foreløbige planer for og indhold af semesterstarten 
2021: 

- KA Diakoni 2020: Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en hyttetur. 
- BA Teologi 2020: Der arbejdes på at lave en hyttetur og en studieintrodag i 

Axis Mundi, hvor de studerende bl.a. deltager i en workshop om arbejds-
planlægning (som er udviklet til årgang 2021) samt en mere social efter-
middag i universitetsparken. 

- Studerende på §1a: Der arbejdes på at arrangere en velkomst og en intro-
duktion til biblioteket, Brightspace, kantinen og evt. andre faciliteter, som 
er relevante at kende, når man skal færdes på AU et par dage om ugen. 

Der blev spurgt til, om man kan genintroducere studerende fra årgang 2020 på 
BA Teologi til biblioteket og andre faciliteter på AU. SN tog godt imod denne 
idé. 
Studievejledningen tilføjede, at arrangementet for de studerende på bachelor-
uddannelsen passer godt med det, de studerende har efterspurgt. 
 
KHJ nævnte, at der er arrangementer hver fredag i løbet af efterårssemestret og 
studienævnet var enige om, at det skal formidles, at arrangementerne er fælles-
begivenheder. 
 
SN tilsluttede sig de nævnte tiltag for årgang 2020 og §1a. 
 

 
5.1.2 Indledende opfølgning på handleplanernes initiativ vedr. genopstart af fag-

miljøets foreninger 
JAK og JET skitserede udfordringer og behov: 

- JET orienterede om Teologisk forenings program og overvejelser om at 
gøre generalforsamlingen i september lidt ekstra festlig. SN bakkede op om 
denne idé.  
JET følger op. 



 
 

  
  

Side 5/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
- JAK orienterede vedr. Teos bar: Barmedlemmerne er ikke så bekymrede for 

om de kan lave arrangementer ’der virker’. De er dog i tvivl om retningslin-
jerne og har bekymringer ift. hvordan det i praksis skal sikres, at eventuelle 
restriktioner overholdes. 
KHJ nævnte, at der fx kan søges midler til at bygningsfolk sætter telte op til 
åbningsbaren. 
JAK følger op. 

- IGB fortalte, at det overvejes, om man fx kan lave konkurrencer for at skabe 
øget opmærksomhed om Studenterkredsen. 
IGB tager kontakt til Studenterkredsen 

- SN drøftede om det kan give mening, at revyen søger ekstra midler. JAK 
nævnte, at det måske kunne være relevant med en skrivetur/-udflugt for at 
ryste revygruppen sammen. 
JAK følger op 
 

Studienævnet besluttede at følge op på dette punkt, herunder evt. andre relevante ini-
tiativer/foreninger, til august. 
 
5.2 Studieordning KA Diakoni 
JET orienterede om arbejdet med studieordningen for Diakoni (2022):  
Der er holdt møde med lærergruppen og arbejdsgruppen, hvor der bl.a. er fokus på at 
skabe fleksibilitet på uddannelsen og synergi mellem KA Diakoni og KA Teologi. Det 
er planen, at der skal holdes et møde med Studieleder vedr. rammerne for studieord-
ningen. JET arbejder på at etablere et møde med aftagerne til august. JET arbejder 
desuden på en oversigt over, hvilke stillinger dimittender fra Diakoni er ansat i. 

 
KHJ og TBA orienterede om hovedindholdet i det kommende møde med aftagerne og 
Studienævnet havde mulighed for at give input til dette og til spørgsmål til aftagerne. 
Studienævnet havde ikke yderligere input.  
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6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet skulle drøfte forslag til kommende dagsordenspunkter. 
KHJ orienterede om at krænkelser blandt studerende er sat på som et fokuspunkt til 
E21. 
SN orienterede sig i ”Bilag 6 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi 
– juni” og foreslog desuden, at §1a løbende følges af studienævnet, herunder hvordan 
studenterpopulationen ændres og konsekvenserne heraf. 
Det blev endvidere foreslået, at opmærksomheden på frafaldne studerende tages op 
igen efter reboarding.  
Det blebv oigså foreslået, formatet for specialereceptionen tages op igen til januar 
2022. 
SN tilsluttede sig ovennævnte forslag. 
TBA opdaterer Bilag 6 jf. forslagene. 

 
 

7. Evt. 
SN drøftede muligheden for at fastholde morgensang. IGB vil forsøge at samle stude-
rende fra hendes årgang, som kan videreføre initiativet. JAK tilbød også sin assi-
stance. 
 
Dette var Louise Sundorfs sidste studienævnsmøde, og KHJ takkede hende for hen-
des bidrag til studienævnets arbejde. 
 
Mødet blev afsluttet 14:30 
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