
Referat af 

Studienævnsmøde – Teologi d. 13. september 2013 

 

Til stede: Peter Lodberg (studienævnsformand), Carsten Bach-Nielsen, Benjamin Würtz Knudsen, 

Simon Jylov (næstformand), Søren Jensen, Rikke Amalie Vestergaard (fra kl. 11.25) 

(studievejleder), Bettina Franch (studievejleder), Frederik Langkjær (uddannelseskonsulent) 

Susanne Vork (referent) 

Fraværende med afbud: Liselotte Malmgart (studieleder), Kirsten Strunge Larsen 

(eksamensmedarbejder) 

Fraværende uden afbud: Jan Dochhorn 

 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat*) 

3. Meddelelser v/studienævnsformanden 

4. Orientering v/studielederen 

5. Nyt fra studievejlederne 

6. Nyt fra Teolrådet 

7. Dispensationer*) 

8. Studenterrepræsentanternes punkter 

- Cykelstativer 

- Skabe 

- Læsepladser 

- Undervisningslokaler 

- Semesterstart F14 

9. Udkast til retningslinjer vedr. økonomisk støtte til studerendes rejser*) 

10. Evt. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2. Godkendelse af referat*) 

Efter en enkelt rettelse blev referatet godkendt. 

 

Ad 3. Meddelelser v/studienævnsformanden  

1. Peter Lodberg foreslog at studienævnet overvejer, om der i forbindelse med optag 2014 skal 

indføres adgangsbegrænsning. Spørgsmålet blev kort drøftet og tages op igen på oktober-

mødet. Inden da fremskaffes om muligt tal vedr. frafald på de sidst optagne årgange m.h.p. 

analyse af adgangsgrundlag. 

Spørgsmålet tages ligeledes op på lærermøde i uge 38. 

2. Ina Rasmussen fra Støtte- og Rådgivningscenteret begynder i uge 38 dysleksi-screening af 

de nye studerende. Screeningen er et tilbud til de studerende. 

3. Ny bekendtgørelse for de pastoral-teologiske uddannelser har været i høring. Peter Lodberg 

har sendt høringssvar til Mette Thunø. 

4. Semesterstartsdag afholdes som bekendt d. 20. september.  

5. Teologiens Døgn: Der er nedsat et præsidium med deltagelse af bl.a. Bent Hansen (formand 

for regionerne) og Lars Scheibel (rektor – Aarhus Katedralskole). Præsidiet holder sit første 

møde d. 7. oktober. Mødet afsluttes med stormøde for alle interesserede om aftenen. 



Der er til Teologisens Døgn ansat en studentermedhjælp frem til 31.12.2013 

 

Ad 4. Orientering v/studielederen 
Frederik Langkjær orienterede på vegne af Liselotte Malmgart 

1. Der er udarbejdet en evalueringsrapport vedr. undervisningsplanlægning. 

2. Godkendelsesproces vedr. sommerskoleudbud 2014 er i gangsat. 

3. Læseplaner er ved at blive indsamlet. 

4. Der er nedsat arbejdsgrupper vedr. Institutionsakkreditering. 

 

Ad 5. Nyt fra studievejlederne 

1. Chatvejledningen for studerende på Arts bliver nedlagt pr. 30. september 2013. 

2. Studiepraktik er under planlægning. 

3. Evalueringen af rusintroduktionen ser meget positiv ud. 

4. 45 studerende deltager i rusturen 13. – 15. september. 

5. KA-introduktionen er afviklet med 29 deltagere. Evalueringen er også her overvejende 

positiv. 

6. KA-studieordningen (2012) bør tages op på lærermøde m.h.p. afklaring af pensum-

sammensætningen. 

Peter Lodberg udtrykte stor tak til studievejlederne og tutorerne for indsatsen i forbindelse med 

rusintroduktionen. Frederik Langkær takkede også på vegne af Liselotte Malmgart. 

 

Ad 6. Nyt fra Teolrådet: 

1. Billetsalget til aftenfesten d. 20. september ser pænt ud. Pt er 139 billetter solgt. Jan Dietrich 

har sagt ja til at holde åbningstalen. 

2. Simon Jylov og Bente Kejser er i gang med møblering af gange m.v. 

3. Der er ansat en studentermedhjælper til at vedligeholde den elektroniske opslagstavle. 

4. Teoltryk lukker. Teoltryks midler overgår til Teolrådet, som lader beløbet gå videre til 

Teolforeningen som tilskud til julefesten. 

5. Anders Kingo og Anne Louise Nielsen holder d. 30. september foredrag i Teolforeningen. 

6. Kirkeministeren er inviteret til et senere arrangement i Teolforeningen. 

 

Ad 7. Dispensationer*) 

Listerne fra FU-møderne d. 20 august og d. 3. september blev gennemgået. 

En ansøgning om fjerde eksamensforsøg blev drøftet. Den studerende bedes fremsende 

lægeerklæring. Den studerende inviteres til møde med Peter Lodberg m.h.p. planlægning af det 

videre studieforløb. 

 

Ad 8. Studenterrepræsentanternes punkter 

- Cykelstativer 

Ønske om at de studerende informeres om cykelparkeringsmuligheder andre steder end 

lige foran bygning 1451 og 1453. 

Peter Lodberg tager spørgsmålet om cykelparkeringsmuligheder op med Mette Thunø. 

- Skabe 

Ønske om at der opstilles skabe m. mulighed for aflåsning i bl.a. Acic Mundi. 

Peter Lodberg undersøger, om det er muligt at hente ”gl. TEO”s skabe i Tåsingegade. 

- Læsepladser 

Ønske om at etablere et lokale i 13451 eller 1453 som ’læsesal’. 

Peter Lodberg undersøger muligheden. 



- Undervisningslokaler 

Benjamin Würtz Knudsen har gennemgået placering af undervisning (både m.h.t. 

tidspunkt, bygninger/lokaler samt holdstørrelser). Det ser ud til at der burde være 

mulighed for at placere mere undervisning for teologer i 1451 og 1453. 

Peter Lodberg tager sagen op med Meretha Neubert, 

- Semesterstart F14 

Forslag om at åbne semesteret med et fagligt arrangement. 

Det blev besluttet at starte semesteret med en semesterstarts-forelæsning med 

efterfølgende reception mandag d. 3. februar 2014. 

  

Ad 9. Udkast til retningslinjer vedr. økonomisk støtte til studerendes rejser*) 

Det fremsendte udkast blev vedtaget. 

Retningslinjerne lægges på den elektroniske opslagstavle. 

 

Ad 10. Evt. 
Intet. 

 

 

Referent: 

SV 


