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Møde den: 27. januar 2022 16-17:30 
Studienævnsmøde, Afdeling for Teologi 
Lokale: zoom 
 
 
Deltagere 
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Jakob Egeris Thorsen  
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Lund Holst, Es-
pen Norderhaug Brandt (suppleant) 
Observatører: Liselotte Malmgart (studieleder), Terkel Rørkær Sigh (uddannelses-
konsulent), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator), Asbjørn Lauridsen (studenter-
studievejleder), Trine Andersen (referent), 
Fraværende: Ida Gammelmark Bøgh (studerende, medlem), Rene Falkenberg 
 
REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkendte dagsordenen for det konstituerende møde 

 

2. Orientering om arbejdet i studienævnet 

Gæst: Kasper Lie, sagsbehandler Arts Studier 

Kirstine Helboe Johansen orienterede kort om studienævnets arbejde og bad studienæv-

net læse den udleverede PowerPoint Introduktion til nye SN 2022 igennem, 

 

Dernæst orienterede Kasper Lie (sagsbehandler fra Arts Studier) om studienævnets opga-

ver ifbm. sagsbehandling, og om studienævnsmedlemmernes tavshedspligt samt regler 

vedr. habilitet. 

 

3. Konstituering 

Det nye studienævn konstituerede sig jf. forretningsordenen på følgende måde: 

 

3.1 Valg af Studienævnsforperson (VIP) 

Kirstine Helboe Johansen 

 

3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsforperson (VIP) 

Jakob Egeris Thorsen 

 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Teologi/2021/Forretningsorden_SN_TEO_30.6.2021.pdf
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3.3 Valg af studienævnsnæstforperson (studerende) 

Jon Asnæs Kattrup   

 

4. Valg af repræsentant til institutforum (studerende) 

Studienævnet skulle udpege 1 studerende til Institutforum ved Institut for Samfund og 

Kultur. Den udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden er 1 

år. 

 

Beslutning 

Studienævnet besluttede, at den nuværende repræsentant spørges, om han vil fortsætte. 

Hvis dette ikke er tilfældet, spørges en udvalgt SN-suppleant i stedet.  

SN godkendte denne model, men med krav om, at der indhentes accept fra den kom-

mende repræsentant. Såfremt der er accept orienteres SN på februarmødet. 

Såfremt der ikke er accept, kontakter næstforpersonen forpersonen og SN-sekretæren. 

 

 

5. Nedsættelse af forretningsudvalg (FU) 

Studienævnets forretningsudvalg består af én repræsentant for VIP’erne og én repræ-

sentant for de studerende. Derudover skulle der vælges 1 suppleant for begge. Forret-

ningsudvalget skal være paritetisk sammensat. 

 

Beslutning: 

Studienævnet valgte, jf. praksis, forpersonskabet som repræsentanter til FU, dvs. Kir-

stine Helboe Johansen og Jon Asnæs Kattrup. 

 

Studienævnet valgte Jakob Egeris Thorsen som VIP-suppleant til FU og Søren Lund 

Holst som studentersuppleant. 

 

  

https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
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6. Praksis for høringer i studienævnet   

Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser i høring og skulle derfor aftale, hvordan 

høringer videregives  

 

Beslutning  

Studienævnet besluttede følgende praksis for høringer: 

 1) Hvis Uddannelsesjura (UJS) skriver, at høringen ingen konsekvenser har for AU 

sendes høringen kun videre til Studienævnets forperson og næstforperson, som vur-

derer, om høringen skal sendes videre til hele SN. Hvis dette er tilfældet kontakter 

forpersonen SN-sekretæren, som sender høringen med frist for kommentarer til alle 

studienævnets medlemmer 

 

2) Hvis UJS skriver, at de ingen bemærkninger har til høringen, sendes høringen kun 

videre til Studienævnets forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen skal 

sendes videre til hele SN. Hvis dette er tilfældet kontakter forpersonen SN-sekretæ-

ren, som sender høringen med frist for kommentarer til alle studienævnets medlem-

mer. 

 

3) Hvis UJS medsender høringsbrev sendes høringen kun videre til Studienævnets 

forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen skal sendes videre til hele 

SN. Hvis dette er tilfældet kontakter forpersonen SN-sekretæren, som sender hørin-

gen med frist for kommentarer til alle studienævnets medlemmer. 

  

dvs. alle høringer sendes til forperson og næstforperson, som vurderer, om høringen 

skal sendes videre til hele SN. 

 

Studienævnet besluttede endvidere samme praksis for andet lovmateriale. 

 

7. Uddannelsesevalueringer (orientering og drøftelse) 
Gæster: Jeppe Stokholm, SNUK v. Arts Studier 
   
På decembermødet blev SN orienteret om, at alle uddannelser på afdelingen skal ud-
dannelsesevalueres i 2022. Der kan ske ændringer ift. KA Diakoni, som er indstillet 
til at skulle lukke. Inden mødet havde SN fået udleveret en powerpoint som præsen-
terer processen for uddannelsesevalueringerne.    
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Jeppe Norskov Stokholm orienterede om uddannelsesevalueringerne og SN’s opgaver 
i den forbindelse.  
 

SN blev afslutningsvist opfordret til at overveje, hvilke eksterne eksperter, der kunne 

være relevante til uddannelsesevalueringerne. Dette tages op på et senere SN-møde. 

Der skal vælges en faglig ekspert og en aftager-ekspert.  

 

8. Fastsættelse af tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 

2021 

Forslag til beslutning 

Studienævnets mødetidspunkter i F22 bliver: 

 

Februar: Onsdag den 23. Februar kl 13.00-15.30  
 

Marts: Onsdag den 23. marts 13.00-15.30  
 

April: Onsdag den 27. April kl 8.00-10.00  
 

Maj: Tirsdag den 24. Maj kl 13.00-15.30  
 

Juni:  Fredag den 17. juni kl. 9-11:30 
 
På junimødet besluttes dato for augustmødet 
 

Studienævnet drøftede, hvordan mødeplanlægningen skal være fremover og blev 
enige om at møderne bør placeres onsdag eftermiddage, som er tiltænkt mødeaktivi-
teter. 
 
Kirstine Helboe Johansen og Trine Andersen kigger på mødeplanen for E22 i begyn-
delsen af maj.  
 
 
9. Social trivsel og studieaktiviteter (drøftelse) – udsættes til februar 

Studienævnet drøfter, om punktet fortsat skal være en fast del af studienævnets dags-

ordener, eller om det skal reformeres.  

Kirstine Helboe Johansen rammesætter punktet. 
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10. Punkter til næste studienævnsmøde(r) – udsættes til februar 

Studienævnet gennemgår” Bilag 9 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved teo-

logi- januar” og prioriterer og sorterer i listen. 

 

Studienævnets medlemmer opfordres til at de på forhånd har forholdt sig til listens punk-

ter. 

  

Bilag: 

Bilag 9 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – januar 
 
 
 
11. Evt. 
Der var intet til dette punkt, og mødet blev hævet kl. 17:30 
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