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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-mødet den 12. oktober 2022. 

- Takkemail til årets tutorer (Kirstine Helboe Johansen) 
- Mulighed for pixiudgave af konflikthåndteringskursus for tutorer (Asbjørn 

Lauridsen) 
- Køkkenet i Axis Mundi og dialog med bygningsdrift (Kathrine Svejstrup) 

 
Bilag: 
Bilag 2 Godkendt referat studienævnsmødet teologi den 12. oktober 2022 
 
 
3. Diversitet i undervisning og pensum (orientering og drøftelse) 
Gæst: Grit B. Nielsen, Lektor ved Pædagogisk Antropologi, DPU, AU 
 
Studienævnet fortsætter efterårets fokus på diversitet med et oplæg ved Gritt B. Niel-
sen om ”Diversitet og repræsentation”. På baggrund af oplægget drøfter SN oplægget 
og emnet. 
 
Gritt B. Nielsen leder FKK-projektet Fighting for e/quality om studenterdrevet ar-
bejde med diversitet i uddannelse:  
https://pure.au.dk/portal/da/projects/fighting-for-equality-comparative-ethnogra-
phies-of-new-student-movements(b80a00a1-e481-48b6-83a0-1429f477a363).html 
 
 
4. Meddelelser/orienteringer fra 
4.1 Orientering v/ studienævnsforpersonen, herunder 

• orientering fra UFA (Uddannelsesforum Arts) 
• seneste nyt vedr. den økonomiske situation 
• Organisationernes dag 
• tal for sagsbehandlingen 

 
Bilag 
Bilag 4.1 Tal for sagsbehandlingen under studienævnet for TEO oktober 2022 
 
4.2 Meddelelser v/ studieleder 
 
4.3 Orientering v/ studieadministrationen 

• Nyhedsbrev Arts Studier 

https://pure.au.dk/portal/da/persons/gritt-b-nielsen(2173a15a-508c-4841-bc1b-b70fa1815c31).html
https://pure.au.dk/portal/da/projects/fighting-for-equality-comparative-ethnographies-of-new-student-movements(b80a00a1-e481-48b6-83a0-1429f477a363).html
https://pure.au.dk/portal/da/projects/fighting-for-equality-comparative-ethnographies-of-new-student-movements(b80a00a1-e481-48b6-83a0-1429f477a363).html
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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• Udtalelser til studerende: Hvis studerende ønsker udtalelse for deres delta-
gelse i studienævnet kan de sende navn, fødselsdag, antal år i SN, evt. andre 
roller i forbindelse med SN (f.eks. næstforperson) til SN-sekretær Trine An-
dersen på mail trinebj@au.dk  

 
4.4 Nyt fra studievejlederne 
 
4.5 Nyt fra de studerende 
 
 
5. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøder (orientering) 
AL orienterer SN om hovedpointer fra uddannelsesevalueringsmødet og fremhæver 
mulige tiltag for uddannelserne, der skal indarbejdes i de reviderede handleplaner.  
Justerede handleplaner eftersendes evt. som bilag 5. 
 
6. Spørgsmål til undervisningsevaluering (drøftelse og beslutning) 
Studienævnet aftalte i foråret 2022, at det skal drøftes om Studienævnets egne obli-
gatoriske spørgsmål til undervisningsevalueringen skal justeres, særligt var der fokus 
på feedbackspørgsmålet.  
 
Efter drøftelsen af undervisningsevalueringer i september blev det besluttet, at der 
fortsat er et ønske om at justere feedbackspørgsmålet. 
 
Mødeforberedelse:  
Mødedeltagerne gennemgår den opdaterede spørgsmålsbank med henblik på at 
drøfte og udvælge et mere egnet feedback-spørgsmål. 
Mødedeltagerne medbringer konkrete forslag til alternativer til feedbackspørgsmålet 
og evt. andre spørgsmål som ønskes justeret. 
 
Spørgsmål 
Ved justering af spørgsmålene skal SN være opmærksom på evt. krav som fremgår af 
instituttets evalueringspolitik. 
SN’s egne spørgsmål vil være med i alle undervisningsevalueringer på uddannelserne. 
 
Nuværende AU-spørgsmål (OBS: der er fjernet et spørgsmål ift. tidligere):  
1) ”Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningsforløbet som…”  
[Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte]  
 
Studienævnets egne spørgsmål:  
3) Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og under-vis-
ningens mål  
4) Undervejs i kurset har jeg haft mulighed for at få feedback fra medstuderende 
og/eller underviser.  
5) Anvendelsen af Brightspace virkede understøttende for undervisningsafviklingen  
6) Jeg har forberedt mig grundigt til undervisningen  

mailto:trinebj@au.dk
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/IKS_Evalueringspolitik.pdf
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7) Hvor mange timer brugte du samlet (undervisning + forberedelse) på dette kursus 
pr. uge?  
 
Forslag til beslutning:  
SN beslutter, om der skal justeres i de obligatoriske SN-spørgsmål på evalueringen og 
evt. hvilke. SN er i den forbindelse særligt opmærksom på drøftelsen af feedback-
spørgsmålet. 
 
Næste skridt. 
Afdelingsleder/SN-forperson sender rettelser eller nye spørgsmål til akjen-
sen@cas.au.dk senest den 1. december 2022.  
Skabelon se Bilag 6.1 nedenfor.  
 
 
Bilag 
Bilag 6.1: UV-evaluering 1 Skabelon til rettelser – undervisningsevaluering 
som afdelingsleder skal sende til Aleksander Jensen senest 1. december, hvis der er 
ændringer i forhold til spørgsmålene 
 
Bilag 6.2 UV-evaluering 2 Spørgsmål kursusevaluering Arts E22  
hvor I kan udsøge de spørgsmål, der bliver brugt i forvejen til evaluering af afdelin-
gens uddannelser  
 
Bilag 6.3 UV-evaluering 3 Kvalitetssikret spørgsmålsbank (2021) 
som indeholder spørgsmål, der er kvalitetssikret af CED, og som er tænkt som inspi-
ration til undervisere 
 
   
7. Forslag til dagsordenspunkter til kommende studienævnsmøder  
Studienævnet drøfter og/eller gennemgår forslag til kommende dagsordenspunkter. 

 
Bilag:  
Bilag 7 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – november 2022  
 
 
8. Eventuelt 

mailto:akjensen@cas.au.dk
mailto:akjensen@cas.au.dk
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