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Deltagere 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Rene Falkenberg  
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson) og Søren Lund Holst 
Observatører: Asbjørn Lauridsen, Trine Andersen (SN-sekretær, referent), 
Fraværende: Jakob Egeris Thorsen, Ida Gammelmark Bøgh (studerende, medlem), 
Liselotte Malmgart (studieleder) Terkel Rørkær Sigh (uddannelseskonsulent), Kri-
stine Ørnsholt (afdelingskoodinator) 
 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
SN besluttede at udsætte punkt 4.7 Specialeevaluering og godkendte dagsordenen til 
dagens møde. 
 
 
2. Opfølgning på godkendt referat  
SN fulgte op på det godkendte referat fra SN-mødet den 15. september 2021: 

 
Studiestart:  
Kirstine Ørnsholt og Kristine Helboe Johansen er ved at samle op på, om der kan la-
ves en drejebog til cheftutorerne, og om der kan laves et bedre setup for tutorernes 
evaluering af studiestarten. 

 
SN’s spørgsmål til undervisningsevalueringer: 
Kirstine Helboe Johansen orienterede om, at SN’s forslag til justeringer er givet vi-
dere til underviserne. 
Derudover er feedback (form, forståelse/definition m.v.) blevet drøftet på afdelings-
mødet. 

 
 

3. Orienteringspunkter  
3.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, 
Kirstine Helboe Johasen orienterede om følgende: 

• orientering fra Uddannelsesforum Arts (UFA) 
Der var ikke noget nyt 
 

• tal for sagsbehandlingen  
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Der er ikke noget usædvanligt i tallene, og SN havde ikke yderligere kommen-
tarer 
 

• status på §1a 
Underviserne har et positivt indtryk af de studerendes motivation, og der er 
god stemning på holdene. Det virker til, at de studerende gør brug af de fag-
lige tilbud på studiet. 
 

• orientering fra ledelsesseminar 
Udflytningsplanerne fylder meget. Universitetet kommer til at skære studie-
pladser og sparre. Der arbejdes i øjeblikket også på at undersøge handlemu-
ligheder. 
 

 
3.2 Meddelelser v/ studieleder 
Der var ingen meddelselser 
 
3.3 Orientering v/ studieadministrationen 
Trine Andersen gennemgik Nyhedsbrev Arts Studier fra oktober i overskriftform. 
Overskrifterne var: 

• Beskikkelsesrunde til censorkorps er åben 
• Efterårets spørgeskemaundersøgelser til Uddannelseszoom og Læringsbarometer 
• Find inspiration til brugen af genstartsmidlerne 
• Learning Lab for Practice – Case Competition for DPU 2. og 3. november 
• Samtalesalon om Arts og iværksætteri 
• Hvordan kan Arts-kandidater og SMV’er skabe værdi for hinanden? 
• Dato for Arts Karriereuge og Arts CompanyDating 2022 
• Indmeldelse af Internationaliseringsvalgfag på IKK og IKS 

 
Trine Andersen opfordrede til, at det tjekkes om valglisten er sendt korrekt ind. 
 
3.4 Nyt fra studievejlederne 
Årgangsmøde for 7. semester afvikles i slutningen af måneden (det er rykket frem fra 
november), fordi de studerende er lidt usikre på semestret, da de er den første år-
gang, der skal igennem det. Studievejledningen samarbejder med Kirstine Helboe Jo-
hansen og Kristine Ørnsholt om at orientere og vejlede de studerende grundigt. 
 
Kirstine Helboe Johansen tilføjede, at den nuværende 7. semester er den første år-
gang på en ny studieordning, og dette er ikke altid nemt, men der er også mange for-
dele. Der er styr på studieordningen og undervisningen.  
Ændringerne på bachelorprojektet er udmøntningen af et studenterønske igennem de 
sidste 2-3 år. 
 
Studievejledningen arbejder på at gøre sig endnu mere synlige. 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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3.5 Nyt fra de studerende 
Jon Asnæs Kattrup orienterede om status på AU valget 2021. 
  
De studerende oplever det samme vedr. 7. semester, som studievejledningen og Kir-
stine Helboe Johansen orienterede om. 
 
Teos bar kører rigtig godt. 
 
 
4. Drøftelsespunkter   
 
4.1 Social trivsel og studieaktiviteter 
4.1.1 Indledende opfølgning på handleplanernes initiativ vedr. genopstart af fag-

miljøets foreninger 
Der blev aflagt en kort rapport fra allerede afviklede reboardingarrangementer: 

- Ordet: Teaterarrangement var et rigtig vellykket arrangement.  
- Kirkehistorieekskursionen: Arrangementet var vellykket, og der var god 

stemning og et godt fremmøde. 
- Deltagere i julerevyen har været på hyttetur: Indtrykket er, at det er gået 

godt. Revyen er ved at blive stablet på benene. Der holdes fast i at julere-
vyen holdes en lørdag. Det blev aftalt, at datoen meldes ud så snart den er 
fastlagt. 

- Faglig fredagsbar: Det bliver lidt presset at nå det i dette semester.  
- Der afholdes dogmatiktur fredag den 29. oktober 
- Religionsteologitur foregår den 15.-16. november. 
- Det er blevet foreslået, at Religionsvidenskab og Teologi går sammen og kø-

ber kaffemaskiner til Axis Mundi.  
 
Der blev spurgt til status på skillevæggene i Axismundi. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen undersøger status på bestillingen. 
 
Jon har modtaget et forslag til et brush-up af Axis Mundi, som medbringes på næste 
studienævnsmøde. 
Opfølgning: Jon Asnæs Kattrup 
 
På det kommende studienævnsmøde drøftes brugen af de resterende midler. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen 
 
Tiltrædelsesforelæsningen for Claudia Welz er udsat til fredag den 4. februar om ef-
termiddagen – endeligt tidspunkt fastlægges i forbindelse med endelig lokalereserva-
tion. Det bliver sandsynligvis ultimo november 
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Der kan evt. også arbejdes med at lave et dagsarrangement (en slags faglig dag), som 
afsluttes med denne tiltrædelsesforelæsning – så det bliver en form for en semester-
startsmarkering. 
Opfølgning: Jon Asnæs Kattrup og Søren Lund Holst går videre med at undersøge, 
om der blandt de studerende er stemning for og drivkraft til at arrangere et dagspro-
gram. 

 
 

4.2 Aftagerpanel for Teologi og Diakoni 
SN skulle give input til, hvilke emner, der er relevante at drøfte med aftagerpanelet og 
til mulige nye medlemmer. 
 
I aftagerpanelet på Teologi er der bl.a. repræsentanter fra folkekirken, konsulentvirk-
somheder samt sociale organisationer. 
Der har været tradition for at holde to aftagermøder om året, men det er aftalt, at der 
fremover skal være et møde om året i stedet. 
Efter coronanedlukningen skal møderne med aftagerpanelet startes op igen, og i den 
har studieleder opfordret studienævnet til at bidrage med input til dagsordenen og til 
nye medlemmer, da nogle medlemmer er trådt ud af panelet. 
 
Studienævnet drøftede muligheden for at få medlemmer med i aftagerpanelet, som er 
ansat uden for det kirkelige miljø, bl.a. for bedre at kunne arbejde på at reducere le-
digheden blandt dimittender, som søger arbejde uden for det kirkeorienterede miljø. 
Studievejledningen fortalte, at de holder et arrangementet Karriereveje for teologer, 
og man kunne evt. trække på ressourcer herfra. 
 
Kirstine Helboe Johansen foreslog følgende emner til dagsordenen 

- Aftagernes mening om uddannelsens praksisspor (feltstudium, projektori-
enteret forløb, erhvervsspeciale), og hvordan aftagerne samler op på det. 
Hvordan får de budt ind med praktikpladser, erhvervsspecialet m.v. 

- Erhvervsspecialer 
 
Studienævnet bakkede op om forslagene. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen og studieleder arbejder videre med dagsor-
den for aftagerpanel ud fra SN’s diskussion. 
 
 
4.3 De studerendes forslag til valgfag/fag med skiftende emne E22 
I september 2020 besluttede SN, at de studerendes forslag til emner til valgfag skal 
behandles på SN-møderne hvert år i hhv. oktober og april. 
Jon Asnæs Kattrup præsenterede kort forslagene, og der er særlig stor efterspørgsel 
efter Romerbrevet. SN drøftede forslagene, og AL vil bringe drøftelserne/input med 
videre til afdelingens undervisere. 
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Studienævnet drøftede processen for indhentning af de studerens ønsker til valgfag. 
SN blev enige om at afprøve en anden proces på Kandidatuddannelsen i teologi, hvor 
underviserne på de enkelte fag kontakter de studerende med forslag til mulige emner, 
da dette vil kunne bringe nogle nye emner i spil. Det har nemlig vist sig, at de stude-
rende melder de samme fag ind igen og igen. 
 
Studienævnet besluttede at tage forslaget med på afdelingsmøde, og hvis der er stem-
ning for det, skal der findes en proces for indhentningen for emner til F23. 
Hvis det kan komme op at køre på kandidatuddannelsen kan det måske også bruges 
på nogle af delene på bacheloruddannelsen. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen 
 
 
4.4 Undervisningsevaluering F21 
Studienævnet skulle samle op på og drøfte behandlingen af undervisningsevaluerin-
gerne fra septembermødet. Kirstine Helboe Johansen orienterede om det opsumme-
rende evalueringsnotat og om gennemgangen på afdelingsmødet, samt drøftelserne 
af feedback, hvor der ikke havde været yderligere kommentarer. 
Studienævnet drøftede rammerne for at opgive tekster på tysk, da der ind i mellem er 
udfordringer i nogle fag. vedr. dette. 
Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen  
 
 
4.5 Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU 
SN var gennem sagsfremstilling og bilag blevet præsenteret for udkast til ny kvalitets-
politik på AU og skulle på mødet kommenterede på denne. Som bilag til mødet havde 
SN bl.a. modtaget SN-forpersonens/afdelingsleders forslag til kommenteringen, som 
SN skulle drøfte og give input til. 
 
Kirstine Helboe Johansen præsenterede hovedpointerne fra forslaget til kommenta-
rer fra SN Teologi til den nye kvalitetspolitik. 

1) Det er skævt at have en kvalitetspolitik, som ikke tager højde for, at admini-
strationen er en aktiv medspiller på uddannelsesområdet, fx hvad angår eksa-
mensformer.  

2) Politikken tager den studerendes perspektiv, og der tages et oplevelsesper-
spektiv på undervisning – undervisning skal også have fokus på læringsper-
spektivet. De studerende oplever det også som værende skævt, at de er så me-
get i fokus. Undervisningen er et samarbejde. 

 Studienævnet drøftede forslaget til kommenteringen og tilføjede, at administratio-
nen også burde evalueres. Derudover tilsluttede SN sig forslaget. 
 
Næste skridt: 
Kirstine Helboe Johansen tager pointen omkring evaluering af administrationen med 
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i kommentarerne fra nævnet. Senest den 28. oktober 2021 sendes SN’s kommentarer 
til dekanatet.  
 
 
4.6 Tværgående evaluering af studiestart 
SN skulle samle op på drøftelsen af evalueringen af studiestarten fra septembermødet 
og sammenligne med/drøfte desuden rapporterne på IKS og Arts. 
SN blev enige om, at studiestarten skal evalueres samlet i oktober måned til næste år. 
Opfølgning: Trine Andersen noterer dette i årshjulet for SN Teo. 
 
Studienævnet kommenterede på, at flere af de udfordringer, som blev drøftet i forbin-
delse med behandlingen af evalueringen af studiestarten på Teologi, gælder på tværs 
af uddannelserne på IKS og ARTS, fx at de studerende har haft problemer med at 
finde information, mødested m.v. 
Det går også igen, at de nye studerende gerne vil have pensum så hurtigt som muligt. 
 
Studienævnet konkluderede, at dette opfattes som udfordringer, der skal håndteres, 
men næppe kan løses. 
 
 
4.7 Pilotprojekt: Specialeevaluering – udsættes til novembermødet 
 
 
5. Beslutningspunkter 
 
5.1 Undervisningsmiljøvurdering 
Baggrund 
Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitetets fysiske, psykiske og 
æstetiske miljø og skal efter lovkrav udføres på universiteter hvert 3. år. Formålet 
med vurderingen er, at udpege hvis, der er områder, hvor der er behov for en indsats 
for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende. Studerende på 
Arts har modtaget information om undervisningsmiljøvurderingen og er blevet invi-
teret til at kontakte deres repræsentant i studienævnet, såfremt de har ønsker om at 
bidrage til drøftelserne. 

 
Udarbejdelse af handleplan 
Studienævnet har til opgave at give input til og godkende afdelingsleders oplæg til 
mulige indsatser (handleplan) for hver uddannelses undervisningsmiljø. I handlepla-
nen er det muligt at igangsætte handlinger inden for temaerne psykisk, fysisk og 
æstetisk miljø, hvor studienævnet finder det relevant. Baggrundsmaterialet er uddan-
nelsernes rapport for undervisningsmiljøvurdering, som baserer sig på et udvalg af 
resultater fra den seneste afholdte nationale undersøgelse fra Uddannelses- og forsk-
ningsministeriet. Desuden kan studiemiljøundersøgelsen indgå som yderligere bag-
grundsmateriale for drøftelsen, hvis nævnet finder dette relevant. 
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På indeværende møde præsenterer afdelingsleder et oplæg til handleplaner, som stu-
dienævnet drøfter, giver input til og godkender. 
Handleplanerne, som indeholder eksempler på god praksis og idéer til (forebyg-
gende) indsatser, godkendes derefter af studieleder og prodekan og offentliggøres på 
studieportalen. 
Afdelingsleder følger herefter løbende op på indsatserne i handleplanen som det afta-
les i samarbejde med studienævnet. Et naturligt tidspunkt for opfølgning kan fx være 
til det årlige statusmøde i april/maj.  

   
SN’s behandling på mødet 
Kirstine Helboe Johansen præsenterede hovedpointerne fra oplægget til handlepla-
ner, herunder  

- Ensomhed: Dette er et område, der allerede arbejdes med. Derfor fokuserer 
handleplanen primært på at fastholde initiativer, der allerede er iværksat, fx 
ang. faglig selvtillid. Strategien om at forfølge og kvalitetssikre initiativer, der 
er sat i søen fastholdes således frem for at sætte en masse nye initiativer i 
gang. 
Studienævnet besluttede i forlængelse af drøftelsen at samle op på CED-pro-
jektet i begyndelsen af forårssemestret. 

- Studiegruppearbejde: Der skal særligt arbejdes på to elementer: 1) at gøre det 
tydeligere over for underviserne, at de skal understøtte og aktivere studie-
grupperne. 2) at være opmærksom på de studiegrupper, der ikke fungerer og 
hjælpe med at få de pågældende studerende i nye grupper. Der arbejdes på at 
invitere til et arrangement, som giver mening at komme til, når man gerne vil 
have en studiegruppe, men ikke har fundet den rigtige. 

- Krænkelser: Dette er en udfordring på tværs af IKS, og på Teologi foreslås,  
1) Vedr. forebyggelse: det ekspliciteres v. tutorinstruktionerne, hvornår man 
er på arbejde, og hvornår man har fri. Der er tale om en kulturændring, som 
langsomt skal implementeres.  
2) Vedr. hvad man gør, når der er nogen, der oplever en krænkelse: Åben og 
løbende samtale om, hvordan processen skal være, hvilke virkemidler skal 
man bruge (fx holdsætning) mv.   

 
Studienævnet drøftede initiativerne: 
Ang. krænkelser: Dialogkort med cases (fx i Axis Mundi) kunne være en mulighed ift. 
det forebyggende arbejde med krænkelser. Dette kunne skabe et rum for en fælles 
forståelse af grænser m.v. Dialogkortene kunne også være gode at tage med til tutor-
møderne, da tutorerne i høj grad bliver kulturbærere. 
Det er en udfordring at finde fora, hvor der kan gøres brug af dialogkort. 
Dialogkort/forebyggende snakke/værktøjer kunne godt bruges i nogle af studievej-
ledningens arrangementer, hvor der er fokus på det gode studiemiljø. 
På nogle uddannelser på AU har der været oplæg om seksuel chikane. 
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Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen og Asbjørn Lauridsen undersøger, hvilke op-
lægsholdere, der har været trukket på. Asbjørn undersøger om VEST har adgang til 
nogle dialogkort. 
 
Studienævnet besluttede som afslutning på drøftelserne at tilføje følgende initiativer 
til handleplanen: 

- Indsats ift. cheftutorer og tutorer 
- Muligheden for konkrete dialogværktøjer afdækkes 

Opfølgning: Kirstine Helboe Johansen 
 
 
5.2 Status på handleplaner (årlig status)    
Kirstine Helboe Johansen orienterede om at handleplanerne er godkendt af studiele-
der. SN skulle dernæst beslutte, hvilke handlinger, der skal sættes på SN’s dagsordner 
til opfølgning i det kommende år. 
Studienævnet gennemgik handlingerne frai de tre handleplaner og gjorde status: 
 
BA Teologi: 

- Rekruttering og studiestart (og reboarding): Der er handlet på initiativerne i 
handleplanen 

- Struktur og forløb: Understøtte undervisere i at forklare arbejdsbelastning 
samt understøtte de studerende ift. faglig selvtillid: CED-projektet tages op 
som særligt fokuspunkt, når der skal undervisningsevalueres for E21 

- Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø: Der er handlep på 
initiativerne fra handleplanen. SN skal fortsat være opmærksom på ekskursi-
onerne, som skal genetableres i E22. 

- Studiemiljø: Der er handlet på initiativet vedr. særlig indsats for foreninger.  
- Relation til arbejdsmarkedet: Feltstudiet på 8. semester – dette skal der føl-

ges op på i slutningen af foråret 2022 (som en del af en samlet evaluering af 
8. semester) 
 

KA Teologi 
- Rekruttering og studiestart: Initiativerne i handleplanen ligger ikke i fagmil-

jøet/Studienævnet 
- Struktur og forløb: Sammenhængen mellem 3. og 4 semester – Pilotprojekt 

med specialeprocessen er igangsat og dagsordenssættes til november 2021. 
- Studiemiljø: Reboardnigngaktiviterer, der forsøger at ramme bredt er afvik-

let. Der har været særligt fokus på specialerne 
- Relationen til arbejdsmarkedet: Dette har været programsat på dagens SN-

møde og SN videregiver til Studeleder at det ønskes, at det tages op i forbin-
delse med aftagerpanelmøderne. 
Initiativer vedr. dimittendledighed er udsat jf. handleplanen. 
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KA Diakoni 
- Rekruttering: Der har været en studietur og en særlig studiestartsindsats 
- Struktur og forløb: Der har ikke været handlet på initiativ vedr. barsel, da der 

i stedet har været fokus på at lave en studieordningsrevision 
- Udvikling af uddannelser, undervisning og læringsmiljø: Initiativet vedr. at få 

dimittenderne hurtigere i arbejde ved bl.a. at udvide karrierearrangementet 
Karriereveje, så det også målrettes diakonistuderende –  
Studievejledningen tager idéen med videre i planlægningen af Karriereveje. 
Studievejledningen tager drøftelserne med tilbage til SN i måneden inden 
Karriereveje afvikles næste gang. 
Opfølgning: Studievejledningen sender en mail til Trine Andersen med da-
toen for Karriereveje, og Trine sørger for at dagsordenssætte det. 

- Studiemiljø: Reboardingen er ligeledes iværksat. 
- Relation til arbejdsmarkedet: Der er arbejdet med aftagerkontakt i forbin-

delse med studieordningsrevisionen. 
Med ny studieordning, dimensionering og fortsatte udfordringer med frafald og 
studieprogression ønsker SN i den kommende tid at øge sit fokus på diakoni-ud-
dannelsen.  

 
 
5.3 Studieordningsændring vedr. Aktuelt emnefag 
SN godkendte studieordningsændringen og indstillede den til behandling hos Prode-
kanen for uddannelse 
 
Næste skridt 
Studieordningsændringen behandles af dekanatet i december/januar 
Hvis studieordningsændringen godkendes af dekanatet træder den i kraft 1.9.2022 
 
 
6. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøftede forslag til kommende dagsordenspunkter og justerede ”Bilag 6 
Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi” 
Studienævnet besluttede at justere og sanere listen i Bilag 6, når det nye studienævn 
tiltræder i begyndelsen af 2022. 

 
 

7. Evt. 
Der var intet til dette punkt 
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