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Deltagere 

Anne Larson (VIP pæd. soc), Anne-Marie Eggert Olsen (formand, VIP pæd. fil.), Char-

lotte Matthiassen (VIP pæd. psyk.), Frederik Pio (VIP gen. pæd.), Gritt Bykærholm Niel-

sen (VIP pæd. antro), Lisbeth Haastrup (VIP didaktik), Marie Weller Ballentin (Stud. 

pæd. soc.), Tine Sørensen (Stud. pæd. psyk.), Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen 

(Stud. pæd. fil.), Anita Bach Danielsen (Stud. gen. pæd.), Jens Kjær Riemer (Stud. udd. 

vid.) 

 

Tilforordnet 

Stephan Reinemer (ref.) 

 

0. Indledningsvis navnerunde 

 

1. Valg af formand  

Bilag 1 - Forretningsorden for Studienævnet ved DPU 1. juni 2014 

 

Ref.: 

Anne-Marie Eggert Olsen genopstillede til formandsposten og blev valgt en-

stemmigt. 

Den genvalgte formanden opfordrede til alle medlemmer om, at henvende sig 

skulle der være grund til kritik, også gerne med opfordringer til hensigtsmæs-

sige ændringer. 

 

2. Valg af stedfortrædende formand 

Jonas Andreassen Lysgaard blev valgt som stedfortrædende formand. Char-

lotte Mathiessen blev valgt som vikar for stedfortrædende formand i dennes 

fravær. 

 

3. Valg af næstformand 

VIP-medlemmer og tilforordnede forlod lokalet, og lod de studerende tale om 

hvem de ville indstille til nævnets valg. 

Jens Kjær Riemer blev valgt som næstformand, Marie Weller Ballentin blev 

valgt som suppleant for næstformanden.  

 

4. Studienævnet indstiller studieleder til dekanen 
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Jf. Forretningsorden §2 stk. 6 

Studienævnet indstiller enstemmigt Eva Silberschmidt Viala til at fortsætte 

som studieleder ved DPU.  

 

5. Nedsættelse af forretningsudvalg (merit- og dispensationsudvalg) 

Studienævnet har vedtaget at forretningsudvalget består af fire medlemmer: 

formanden og næstformanden, én studenterrepræsentant og én VIP.  

Der takkes for Frederiks Pios tjeneste i forretningsudvalget. Charlotte Mathi-

esen (VIP) og Tine Sørensen (stud.) vælges til forretningsudvalget, udover 

nævnte formand og næstformand. 

Referenten sender forretningsudvalgets sammensætning til forretningsudval-

gets sekretær. 

 

6. Orientering om mødeplan for F18 og E18 

Bilag 2: Mødeplan   

Mødeplan godkendes med ændring af augustmødet til fredag d. 24. august 

2018 


