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Dagsorden 

DAGSORDEN  

1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden 

2. Orientering om arbejdet i studienævnet 

3. Konstituering 

4. Valg af repræsentant til institutforum (studerende) 

5. Nedsættelse af forretningsudvalg (FU) 

6. Praksis for høringer i studienævnet 

7. Tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 2023 

8. Reboardingmidler og aktivitetspuljen 

9. Orientering fra studieleder 

10. Punkter til næste studienævnsmøde(r) 

11. Evt. 
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DAGSORDEN MED SAGSFREMSTILLINGER   

 

1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden 

Velkomst til nyvalgte medlemmer og navnerunde. Det kommende studienævn 

godkender herefter dagsorden til det konstituerende møde. 

 

2. Orientering om arbejdet i studienævnet 

Gæst: Sagsbehandler fra Arts Studier 

Afdelingsleder og studienævnets forperson, Kirstine Helboe Johansen, orienterer om 

studienævnets arbejde. 

Repræsentanter fra Arts studier supplerer.    

 
 

Bilag: 

Bilag 2.1 PP introduktion til nye SN 2023 

Bilag 2.2 Årshjul Studienævn TEO 2023 (Bemærk, at der kan ske ændringer i årshju-

let løbende) 

Bilag 2.3 Notat om regler på uddannelsesområdet til SN 2023 

Bilag 2.4 Notat om lægeerklæringer til SN 2023 

 

 

3. Konstituering 

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

”Bilag”) 

 

3.1 Valg af Studienævnsforperson (VIP) 

Studienævnet vælger forperson, som skal findes blandt VIP-medlem-

merne (Videnskabeligt Personale). 
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Kirstine Helboe Johansen stiller sig til rådighed som forperson for studie-

nævnsåret 2023/24. 

 

3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsforperson (VIP) 

Studienævnet vælger en stedfortræder for forpersonen, som skal findes 

blandt VIP-medlemmerne. 

Jakob Egeris Thorsen stiller sig til rådighed som stedfortræder for studie-

nævnsåret 2023/24. 

 

3.3 Valg af studienævnsnæstforperson (studerende)   

Studienævnet vælger næstforperson, som skal findes blandt de stude-

rende. 

 

Bilag: 

Bilag 3 Forretningsorden_SN_TEO_30.6.2021 

 

-findes også på hjemmesiden: https://studerende.au.dk/studier/fagporta-

ler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/ 

 

 

4. Valg af repræsentant til institutforum (studerende) 
Studienævnet skal udpege 1 studerende til Institutforum ved Institut for Samfund og 

Kultur. De udpegede behøver ikke være valgt til noget organ i forvejen. Valgperioden 

er 1 år. 

 

Forslag til beslutning 

Studienævnet udpeger en repræsentant til institutforum 

 

Bilag: 

Bilag 4 Forretningsorden for IKS institutforum februar 2021 

 

 

5. Nedsættelse af forretningsudvalg (FU) 
Studienævnets forretningsudvalg består af én repræsentant for VIP’erne og én 

repræsentant for de studerende. Derudover skal der vælges 1 suppleant for 

begge. Forretningsudvalget skal være paritetisk sammensat. 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
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Forslag til beslutning: 

Studienævnet udpeger repræsentanter og suppleanter fra VIP og studerende til 

forretningsudvalget. 

 

Da afgørelseskompetence i hastesager kan delegeres til studienævnets forperson 

(forretningsordenens § 5), er det en fordel, at studienævnsforpersonen kender 

forretningsudvalgets praksis. 

 

 

6. Praksis for høringer i studienævnet   
Studienævnet får tilsendt bekendtgørelser (ny lovgivning fra ministeriet) i høring. 

På det konstituerende møde kan det aftales, hvordan høringer videregives. Der er 

i den forbindelse forslag om, at høringer behandles og videreformidles som skit-

seret nedenfor:  

 

Den nuværende praksis er, at alle høringer og færdig lovgivning sendes til for-

person og næstforperson til vurdering af, om høringerne skal videreformidles til 

det øvrige studienævn.  

 

Forslag til beslutning:  

Studienævnet tager stilling til behandling af høringer   

 

 
7. Tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 2023 

Studienævnet orienteres om de planlagte mødetidspunkter i F23 og fastægger de en-

delige datoer for møderne i hhv. marts og august, som aftalt i det gamle studienævn. 

 

Mødedatoer vedtaget af det gamle studienævn 

• 8. februar kl. 13-15:30  
• 8. marts kl. 13-15:30  

Nyt forslag: omlægges til teamsmøde fx tirsdag den 7. marts 
• 12. april kl. 13-15:30  
• 10. maj kl. 13-15:30  
• 14. juni kl. 13-15:30  
• 23. august kl. 13-15:30 

Nyt forslag 23. august kl. 9-11:30 
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Forslag til beslutning 

Studienævnet beslutter mødedatoer og –tidspunkter for SN-møderne i F23 

NB: Husk i den forbindelse at tage opdateret kalender med. 

 

 

8. Reboardingmidler og aktivitetspuljen 
Drøftelse som opfølgning på reboarding-midlerne samt ekskursionen i religions-

teologi og ansøgninger til aktivitetspuljen generelt. 

Studienævnet drøfter, hvordan fordelingen skal være mellem faste og frie initiati-

ver skal være fremover, og om der pr. 1.2.2023 kan vedtages nogle principper for 

behandlingen af ansøgninger til aktivitetspuljen. 

 

Bilag 

Bilag 8 Aktivitetspuljen – lægges i SN-mappen af afdelingskoordinator i løbet af uge 3 

  

 

9. Orientering fra studieleder 
Der holdes møde mellem studenterrepræsentanter for nævnene på IKS og institutle-

der den 19. april 2023 kl. 15:30. 

 

 

10. Punkter til næste studienævnsmøde(r) 
Studienævnet gennemgår” Bilag 11 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved 

teologi- januar 23 

  

Bilag: 

Bilag 10 Punkter til fremtidige møder i Studienævnet ved Teologi – januar 
 
 
11. Evt. 
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