
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Referat 
Studienævnet for teologi 
 
Dato: 25. januar 2023 
Ref: Trine Andersen 
 

 

Side 1/5 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: 25. januar 2023, kl. 16:00-17:30 
Mødested: Nobelparken, bygning 1451, lokale 515 
Mødeemne: Studienævnsmøde for afdeling for teologi 
 
Deltagere:  
VIP-medlemmer: Kirstine Helboe Johansen (forperson og afdelingsleder), René Fal-
kenberg, Jakob Egeris Thorsen 
 
Studentermedlemmer: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Schrøder, Elisa-
beth Roland Christensen 
 
Observatører: Amanda Urban (studenterstudievejleder), Kathrine Juul Svejstrup (af-
delingskoordinator), Trine Andersen (referent, Arts Studier)   
 
Fraværende: Ingen 
 

1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden 

Kirstine Helboe Johansen bød velkommen til de nye studienævnsmedlemmer, og der 

var en kort navnerunde. Derefter godkendte de dagsorden til det konstituerende 

møde. 

 

 

2. Orientering om arbejdet i studienævnet 

Gæst: Kasper Lie, Sagsbehandler fra Arts Studier 

Afdelingsleder og det gamle studienævns forperson, Kirstine Helboe Johansen, skulle 

orientere om studienævnets arbejde, og repræsentanter fra Arts studier skulle sup-

plere. Studienævnet havde som mødebilag modtaget en powerpoint fra SNUK, hvor 

studienævnets arbejde og rolle gennemgås, et årshjul med studienævnets faste dagsor-

denspunkter, et notat vedr. lægeerklæringer og et notat om regler på uddannelsesom-

rådet.    
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Kirstine Helboe Johansen orienterede kort om studienævnets arbejde og om regler 

vedrørende tavshedspligt og habilitet, og bad studienævnets medlemmer læse den ud-

leverede PowerPoint Introduktion til nye studienlvn 2023 igennem.  

Kirstine Helboe Johansen orienterede desuden om de opgaver og processer, som ven-

ter studienævnet i det kommende år. 

 

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

opgaver og rolle ifbm. sagsbehandling, herunder forretningsudvalgets rolle. Kasper Lie 

orienterede desuden om vigtige regler og principper for sagsbehandling. 

 

 

3. Konstituering 

Det nye studienævn skulle konstituere sig jf. forretningsordenen, som de havde mod-

taget som mødebilag (PDF) 

 

3.1 Valg af Studienævnsforperson (VIP) 

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

merne (Videnskabeligt Personale). 

Kirstine Helboe Johansen havde inden mødet meddelt, at hun fortsat stil-

lede sig til rådighed som forperson for studienævnsåret 2023/24. 

 

Studienævnet valgte Kirstine Helboe Johansen som studienævnsforperson 

 

3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsforperson (VIP) 

Studienævnet vælger en stedfortræder for forpersonen, som skal findes 

blandt VIP-medlemmerne. 

Jakob Egeris Thorsen havde inden mødet meddelt, at han fortsat stillede 

sig til rådighed som stedfortræder for studienævnsåret 2023/24. 

Studienævnet valgte Jakob Egeris Thorsen som stedfortræder for forpersonen 
 

 

3.3 Valg af studienævnsnæstforperson (studerende)   

Studienævnet vælger næstforperson, som skal findes blandt de stude-

rende. 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/teologi/
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Studienævnet valgte Jon Asnæs Kattrup som næstforperson. 

 

Medlemmerne af studienævnet pr. 1. februar er: 

Studerende: Jon Asnæs Kattrup (næstforperson), Søren Schrøder, Elisabeth Roland 

Christensen. 

VIP: Kirstine Helboe Johansen (forperson), Jakob Egeris Thorsen, René Falkenberg 

 

4. 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 forvejen. Valgperioden 

er 1 år. 

Studienævnet havde som bilag til punktet modtaget forretningsordenen for IKS’ insti-

tutforum. 

 

Beslutning 

Studienævnet udpegede Søren Schrøder som repræsentant til institutforum.  

 

 

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

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

ningsudvalget skal være paritetisk sammensat. 

 

Beslutning: 

Studienævnet valgte at fortsætte den hidtidige praksis, hvor studienævnets forperson 

og næstforperson er repræsentanter i forretningsudvalget. Studienævnet valgte ligele-

des at fortsætte praksis, hvor stedfortræderen for SN-forpersonen bliver suppleant på 

VIP-siden. 

Derudover valgte studienævnet, at Elisabeth Roland Christensen er stedfortræder på 

studentersiden. 

 

Forretningsudvalgets repræsentanter er således: Kirstine Helboe Johansen (VIP) og 

Jon Asnæs Kattrup 

Suppleanter for repræsentanterne er: Jakob Egeris Thorsen (suppleant, VIP-siden) og 

Elisabeth Roland Christensen (suppleant, studentersiden) 

 

https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
https://cas.medarbejdere.au.dk/raad-og-udvalg/institutforum/
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Da afgørelseskompetence i hastesager kan delegeres til studienævnets forperson 

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

ningsudvalgets 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 skitseret neden-

for:  

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

forperson og næstforperson til vurdering af, om høringerne skal videreformid-

les til det øvrige studienævn.  

 

Beslutning:  

Studienævnet valgte at fortsætte den nuværende praksis for behandling af høringer. 

 

 
7. Tidspunkter for studienævnsmøder i forårssemestret 2023 
Studienævnet skulle orienteres om de planlagte mødetidspunkter i F23 og fastlægge de 

endelige datoer og tidspunkter for møderne i hhv. marts og august, som aftalt i det 

gamle studienævn. 

 

Beslutning 

Studienævnet besluttede følgende mødedatoer og –tidspunkter for SN-møderne i F23: 

• 8. februar kl. 13-15:30  
• 7. marts kl. 14:00-15:00 (videomøde) 
• 12. april kl. 13-15:30  
• 10. maj kl. 13-15:30  
• 14. juni kl. 13-15:30  
• 23. august kl. 9:00-11:30 

 

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

og ansøgninger til aktivitetspuljen generelt. 
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Det nye studienævn skulle drøfte, hvordan fordelingen skal være mellem faste og frie 

initiativer fremover, og om der pr. 1.2.2023 kan vedtages nogle principper for behand-

lingen af ansøgninger til aktivitetspuljen. 

 

Det kommende studienævn besluttede, at der – fra de træder til 1. februar – gælder, at 

behandlingen af ansøgningerne til aktivitetspuljen sker fire gange årligt. 

Det nye studienævn ønskede ikke at lave en politik for fordelingen mellem faste og frie 

initiativer. 

 

Det nye studienævn godkendte med få justeringer den udleverede tekst til hjemmesi-

den ang. aktivitetspuljen. Forslaget var udarbejdet af afdelingsleder/forperson Kir-

stine Helboe Johansen. 

 

 

9. Orientering fra studieleder 
Studieleder var ikke til stede på mødet, men havde sendt en skriftlig orienrering om, at 

der holdes møde mellem studenterrepræsentanter for nævnene på IKS og institutleder 

den 19. april 2023 kl. 15:30. 

 

 

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

teologi- januar 23 og var enige i det gamle studienævns prioriteringer af punkter. 

  

 
11. Evt. 
Et studienævnsmedlem nævnte, at vedkommende vil arbejde for at gøre studienævnet 
og dets arbejde mere synligt på afdelingen. Studienævnet var meget positive ift. dette 
initiativ. 
 
 

 

 

 

 


	1. Navnerunde og godkendelse af dagsorden
	2. Orientering om arbejdet i studienævnet
	3. Konstituering
	3.2 Valg af stedfortræder for studienævnsforperson (VIP) Studienævnet vælger en stedfortræder for forpersonen, som skal findes blandt VIP-medlemmerne. Jakob Egeris Thorsen havde inden mødet meddelt, at han fortsat stillede sig til rådighed som stedfor...

	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.

