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Mødedato:27. januar 2021 15-16:00 
Mødested: Zoom https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64407155233 
Mødeemne: Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 
 
Deltagere:  
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (ny næstforperson), Anton Lynge Nielsen, 
Mikael Brorson, Kristine Nørtoft Sørensen (afgående SN-medlem) 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (ny forperson), René Falkenberg, Jakob 
Egeris Thorsen 
Observatører: Asbjørn Lauridsen (studenterstudievejleder), Liselotte Malmgart (Stu-
dieleder), Terkel Rørkær Sigh (Uddannelseskonsulent), Kristine Ørnsholt (afdelings-
koordinator), Trine Bjerregaard Andersen (SN-sekretær) 
 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkender dagsordenen for det konstituerende møde men 

valgte at behandle punkt 3, 4 og 5 før punkt 2.  

I referatet nedenfor er punkterne listet i rækkefølgen jf. dagsordenen. 

 

2. Orientering om arbejdet i studienævnet 

Susanne Vork Svendsen (SVS), sagsbehandler i SNUK og FU-sekretær, orien-

terede om studienævnets opgaver i forbindelse med sagsbehandling, herunder 

om forretningsudvalgets (FU’s) arbejde samt hvornår sager behandles af hhv. 

FU (på vegne af SN) og SN og hvornår de skrivebordsbehandles, jf. studienæv-

nets praksis.   

SVS bemærkede afslutningsvis, at studienævnets medlemmer altid er vel-

komne til at kontakte hende og SNUK med eventuelle spørgsmål. 

 

Kirstine Helboe Johansen (KHJ) orienterede dernæst om studienævnets ar-

bejde og vigtigste opgaver. Studienævnets medlemmer kan finde materialet i 

mappen ”Introduktion til studienævnets arbejde” på Blackboard og i dagens 

mødemateriale. 

 

3. Konstituering 

Det nye studienævn konstituerer sig jf. forretningsordenen (se link nedenfor 

under ”Bilag”) 

 

https://aarhusuniversity.zoom.us/j/64407155233
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3.1 Valg af studienævnsforperson (VIP) 

- Kirstine Helboe Johansen (KHJ) blev valgt som studienævnets forper-

son 

 

3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsperson (VIP) 

- Jakob Egeris Thorsen (JET) blev valgt som stedfortræder for studie-

nævnets forperson 

 
3.3 Valg af studienævnsnæstforperson (studerende) 

- Jon Asnæs Kattrup (JAK) blev valgt som studienævnets næstforper-

son 

 
3.4 Vedr. suppleantrækkefølge 

Der blev, jf. aftale med repræsentanter fra KS Teologi, trukket lod om sup-

pleantrækkefølgen for de suppleanter fra KS Teologi, der havde fået lige 

mange stemmer til valget. 

Suppleantrækkefølgen for KS Teologi er således: 

1. Mathias Tidemand Sørensen 

2. Ida Gammelmark Bøgh 

3. Esben Norderhaug Brandt 

4. Jakob Klokkenborg 

5. Henrik Dahlin 

6. Benjamin Broe Kristensen 

7. August Overgaard Hansen 

 

Suppleantrækkefølgen for Teologisk fællesliste lå fast og er: 

1. Søren Lund Holst 

2. Claes Ole Andersen 

3. Jakob Jennet Jensen 

4. Nikolaj Vium 

5. Kristine Hansen 

 

Bilag: 
Forretningsordenen for Teologis studienævn findes på hjemmesiden: 
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgogna-
evn/studienaevn/teologi/   
 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
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a. Valg af repræsentant til institutforum (studerende) 

Studienævnet skulle udpege 1 studerende til Institutforum ved Institut for 

Samfund og Kultur. De udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i for-

vejen. Valgperioden er 1 år. 

SN besluttede, at der søges at finde en studerende blandt KS Teologi. Der 

kommer et forslag herfra inden næste studienævnsmøde, hvor forslaget ende-

ligt vedtages. 

Opfølgning: Mikael Brorson (MB) 

 

b. Nedsættelse af forretningsudvalg (FU) 

Studienævnet besluttede, at SN’s forpersoner, jf. traditionen på teologi, også 
bliver FU-repræsentanter, dvs. at Kirstine Helboe Johansen og Jon Asnæs 
Kattrup bliver FU-repræsentanter. 
 
Studienævnet besluttede, at Jakob Egeris Thorsen bliver stedfortræder på 
VIP-siden. 
 
Studienævnet besluttede, at Anton Lynge Nielsen bliver stedfortræder for de 
studerende. 

 

 

c. Indstilling af studieleder 

Studienævnet indstillede Liselotte Malmgart til posten som studieleder på IKS 

for den kommende periode. 

 

 

d. Praksis for høringer i studienævnet 

Studienævnet får løbende tilsendt bekendtgørelser i høring. På det konstitue-

rende møde blev følgende aftalt vedr. høringer: 

 1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekven-

ser har for AU sendes høringen kun videre til forpersonerne i SN 

 2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sen-

des høringen videre til hele SN 

 3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen videre til hele 

SN 

  

https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
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e. Fastsættelse af tidspunkter for studienævnsmøder i forårs-
semestret 2021 

Studienævnet vedtog de forslag til mødedatoer, som var listet i dagsordenen.  
 
Mødedatoerne for F21 er således: 

- Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 13-15:30  

- Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 13-15:30  

- Tirsdag den 20. april 2021 kl. 13-15:30  

- Torsdag den 20. maj 2021 kl. 13-15:30  

- Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 13-15:30 

 

TBA indkalder via elektroniske kalenderinvitationer. 

Opfølgning: TBA 

 

KHJ foreslog, at såfremt situationen tillader det, vil møderne i slutningen af 

semestret blive forlænget, så SN får mulighed for at arbejde i dybden med 

nogle udvalgte tematikker. SN tilsluttede sig dette forslag, og KHJ følger op i 

foråret. 

Opfølgning: KHJ  

 

f. Social trivsel og studieaktiviteter 
 

9.1 Plan for trivselsinitiativer i forårssemestret 

Studienævnet drøftede mulige trivselsinitiativer for F21 med særligt fokus på 

specialestuderende og årgang 2020. 

I den forbindelse blev det hovedsageligt drøftet, hvilke initiativer, der kan 

iværksættes for årgang 2020, og hvordan det sikres at årgangen finder disse 

initiativer relevante. Et forslag var en omlægning af sprogcaféen til en online-

café, men flere af SN-medlemmerne var i tvivl, om de studerende vil deltage, 

når de ikke tidligere har haft mulighed for at besøge den ’fysiske’ sprogcafé og 

muligvis modtager rigtig mange mails om arrangementer i zoom.  

Derudover blev muligheden for at etablere mentorordninger drøftet. De stude-

rende i SN’s oplevelse var, at deres medstuderende savner fora, hvor de kan 

mødes og tale mere uformelt om teologi nu, hvor fredagsbaren og sprogcaféen 

er lukket. 
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SN besluttede, at SN’s forpersoner inviterer årgang 2020 til et årgangsmøde, 

hvor de får mulighed for at give udtryk for, hvilke initiativer, der kunne være 

relevante og gode for dem at deltage i. 

Der inviteres til et lignende møde for specialestuderende. 

Forpersonerne tager forslagene med tilbage til SN. 

Opfølgning: KHJ, JAK og Kristine Ørnsholt (KØ) 

 

 

g. Punkter til næste studienævnsmøde(r) 

Studienævnet besluttede, at det i forårssemestret især er vigtigt at drøfte 

- initiativer jf. punkt 7 ovenfor 

- hvordan Studienævnet kan bidrage til at sætte gang i studielivet igen. 

- en reform af 8. semester på BA Teologi, bl.a. med henblik på at skabe 

mere valgfrihed på BA-projektet.  

- revision af diakonis studieordning. 

 

 

h. Evt. 

Der blev spurgt til, hvilket materiale SN-medlemmerne modtager i forbindelse 

med undervisningsevalueringerne på februarmødet. KHJ og KØ redegjorde 

for dette. SN modtager evalueringsnotaterne fra kurserne samt forslag til det 

opsummerende evalueringsnotat. 
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