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Møde den: 23.1.2019 kl. 12.30 til 14.30 
1485-316 
UN-møde på Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi (NSO) 
 
 
Til stede nuværende UN: Inger Schoonderbeek Hansen, Stefan Kjerkegaard (afde-
lingsleder), Pernille Hermann, Bodil Marie Thomsen, Lasse Gammelgaard, Kristine Kold 
Vestergaard Strandsby, Line Kristensen, Marie Birkkjær Jacobsen, Sabrina Bækkelund 
Larsen (afdelingskonsulent), Emilie H. Nees, (studenterstudievejleder) og Mette Olesen 
(referent, SNUK) 
 
Fraværende nuværende UN: Dorthe Refslund Christensen, Anna Korr Gregersen, 
Kathrine Brix Hiltmar, Simon Maarupgaard Christiansen  
 
Til stede UN 1.2.2019: Inger Schoonderbeek Hansen, Stefan Kjerkegaard (afdelingsle-
der), Pernille Hermann, Bodil Marie Thomsen, Lasse Gammelgaard, Cecilie Knudsen, 
Andreas Mølgaard Laursen, Nicklas Toustrup Nielsen, Kirstine Boas, Marie Birkkjær Ja-
cobsen, Kristine Kold Vestergaard Strandsby, Line Kristensen, Sabrina Bækkelund Lar-
sen (afdelingskonsulent), Emilie H. Nees, (studenterstudievejleder) og Mette Olesen (re-
ferent, SNUK) 
 
Fraværende UN 1.2.2019: Dorthe Refslund Christensen, Anna Korr Gregersen   
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde.  
 
UN-formand Inger Schoonderbeek Hansen (ISH) bød velkommen til mødet og gjorde 
rede for organisationsstruktur omkring studienævns og uddannelsesnævn på det 
store institut IKK, og mere specifikt for arbejdet i uddannelsesnævnet (UN). 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referater  
Referater fra UN-møderne den 21. november 2018 og 8. januar 2019 blev godkendt. 
Der var ikke særlig opfølgning til referaterne.  
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3. Konstituering af nyt UN 
ISH oplyste om UN-medlemmer og observatører, og om den måde, UN arbejder på.  
Mette Olesen (MEOL) oplyste, at der i UN max. kan være 6 repræsentanter fra VIP’er 
og studerende (inkl. SN-repræsentanterne). Der var i det nye UN indvalgt 8 repræ-
sentanter. Det blev på den baggrund besluttet, at Kristine Kold Vestergaard 
Strandsby og Line Kristensen er suppleanter i UN.  
 
Valg af formand blandt VIP-medlemmer:  
Inger Schoonderbeek Hansen fortsætter som formand for UN det næste halve år, med 
Pernille Hermann som stedfortræder.  
 
Valg af næstformand blandt studentermedlemmer:  Andreas Mølgaard Laursen mod-
tog valg som næstformand for UN. 
 
4. BA-tilvalg 
ISH orienterede om, at prodekanen for uddannelse har igangsat en proces, hvor de 
etårige tilvalg på Arts skal revideres. I denne proces var der med frist 10. januar 2019 
indsendt skitseforslag til nye tilvalg – 16 fra UN på IKK. Forslagene bygger på de 7 
dogmer, der skal opfyldes, og som med korte overskrifter kan benævnes: supplering 
og kvalificering af grundfaglighed, relevans for flere fag, mulighed for at arbejde vi-
dere med grundfaglighed, anvendelsesorientering, struktur, forskningsdækning og 
robusthed. Studienævnet ved IKK (SN) havde tidligere på dagen behandlet skitsefor-
slagene, og ISH fortalte, at det her var blevet oplyst, at hvis ikke dogmerne fremgik af 
forslaget, ville der blive taget kontakt til det UN, der havde indsendt skitseforslaget. 
 
Det blev bemærket, at IKS-tilvalgene er meget specifikke – omhandler f.eks. Køn, Et-
nicitet, Klima mv., mens IKK-tilvalgene er mere åbne. Det blev i den forbindelse 
nævnt, at det konkrete måske mere peger på et fag end på en uddannelse. 
 
Afdelingsleder Stefan Kjerkegaard (SK) orienterede om, hvordan man fra afdelingsle-
delsen har været inddraget i arbejdet med tilvalgene. 
 
UN drøftede herefter forskellige skitseforslag til tilvalg i relation til studerende på 
Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi (NSO). Det blev nævnt, at Begivenhedskultur 
også har en rolle i forhold til at fastholde eller skille studerende fra til kandidatud-
dannelsen i Oplevelsesøkonomi. 
 
Der var på mødet uklarhed om, hvordan tilvalgene er adgangsgivende og til hvilke 
kandidatuddannelser?  
 
UN drøftede også, om nogle tilvalg kan komme til at ligge for tæt op ad grundfaglig-
heder, eller hvordan der reelt bliver tale om uddannelser, der er noget i sig selv. 
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Der blev gjort opmærksom på, at hvis alle fagene peger i forskellig retning, kan det 
blive afgørende, hvis en studerende får et andet tilvalg end 1. prioritet. 
 
Der blev spurgt til antal for, at et tilvalg bliver oprettet. I præmissen ved udmeldingen 
om tilvalgsprocessen blev det sat som præmis, at tilvalgsporteføljen skulle ”svare til 
behovet ved minimum 30 tilmeldinger pr. tilvalg.”. 
 
Det blev nævnt, at nogle studerende vælger efter, om der er eksamen på 5. semester – 
i forhold til BA-projektet.  
 
 
5. IV-fag E19/F20 
 
Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi havde indsendt 4 forslag til IV-fag. Oprinde-
ligt var IV-faget ”Screening the North” indsendt som Udbud 2. Dette udbud var det 
inden mødet aftalt i stedet at tilbyde exchange-studerende, og at Nordisk i stedet ville 
udbyde ”Madness and the Arts: Mental Illness Representations in Literature, Pain-
ting, and Film” som 2. IV-fags udbud. 
 
Det blev aftalt, at det skal undersøges, hvad forskellen er på IV-fag og fag, der udby-
des til exchange-studerende. SK går videre med dette.  
 
Det er en bred palet af IV-fag, der udbydes. ISH oplyste, at SN på et netop afholdt 
møde havde godkendt IV-fagene og UN tog dette til efterretning.  
 
6. Navneændring 
ISH forelagde punktet, der omhandler navneændring i forhold til uddannelsen ”Nor-
disk sprog og litteratur”. Der var indkommet mail fra SNUK / Maja Kjær Sloth om, 
hvad der skal til for at en navneændring kan blive til virkelighed.  
 
ISH orienterede fra et netop afholdt aftagerforummøde for Nordisk, hvor projektori-
enteret forløb var omdrejningspunktet. ISH havde på mødet spurgt aftagerforum om 
en navneændring ville være en god idé. Medlemmer fra aftagerforum havde givet ud-
tryk for, at det er vigtigere at brande uddannelsen, end hvad uddannelsen hedder.  
 
Der blev givet udtryk for, at det vil være ærgerligt og evt. kan være dårligt for studiet 
at slippe Nordisk-titlen. Til gengæld blev det anført som nødvendigt at få medier med 
i titlen. Det vil også kunne trække i retning af nutiden, hvor ”Nordisk sprog og littera-
tur” måske mere lyder lidt gammelt. Udefra ses Nordisk sprog og litteratur ofte som 
sprogfag. 
 
Der var til mødet udarbejdet en liste over ”Navne på danskuddannelserne i Danmark” 
Ved sammenligning ses det, at titlen Nordisk sprog og litteratur adskiller sig fra an-
dre uddannelser.  
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I forhold til at sætte f.eks. kultur på, blev det nævnt, at navnet ikke må være for langt. 
Der er mange misforståelser forbundet med et langt navn, og litteratur er for så vidt 
også kultur, så titlen ville i så fald delvis være overflødig.  
 
Navneændringen drejer sig primært om den label, der sættes på uddannelsen. Det 
blev fra studerende anført, at der skal være overensstemmelse mellem navnet og stu-
dieordningen.  
 
På et spørgsmål om, hvorfor uddannelsen ikke hedder Nordiske Studier, blev der sva-
ret, at det er fordi der ikke er tale om områdestudier. Nordiske Studier blev drøftet 
som forslag. Der var dog enighed om, at dette ikke ville fungere for uddannelsen – det 
er afdelingen, der hedder det.  
 
Forslaget var herefter Nordisk sprog, litteratur og medier 
 
Det blev aftalt, at studievejledere og studerende drøfter forslaget med deres bagland. 
SK sørger for, at underviserne drøfter forslaget og MEOL videregiver til SNUK, at UN 
gerne vil gå videre med en navneændring. 
 
7. Nyt fra 
7.1 Fagudvalg:  
Det blev oplyst, at der er møde i Fagudvalget for Nordisk den 30. januar 2019. 
 
På decembermødet blev det diskuteret, om flere opgaver kan lægges i studiegrup-
perne. Der er mange studiegrupper, der går i opløsning mellem 1. og 2. semester. Det 
ville være godt med en mere klar agenda i forhold til, hvad studiegrupperne skal bru-
ges til, og det ville være godt, hvis grupperne blev fulgt mere til dørs.  
 
Afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund Larsen (SBL) gav udtryk for, at hun gerne vil 
høre mere om problematikken. 
  
7.2 Undervisere:  
Der var ikke meddelelser. 
 
7.3 Uddannelsesnævnsformand: 
Der var ikke meddelelser.  
 
7.4 Afdelingsleder: 
Det har været forsøgt at afholde semesterstartsmøder, desværre med skiftende delta-
gelse. Meningen med møderne er, at undervisere og tutorer skal mødes. Der var øn-
ske om at ansætte tutorer på 4. semester, og det lykkedes at finde nogle blandt de al-
lerede tilknyttede instruktorer.  
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7.5 Studievejledere: 
Der blev oplyst om tilvalgsdag og U-days. 
En ny aftale om forlænget retskrav spørger mange studerende til. Der er endnu ikke 
noget konkret og kan derfor endnu ikke vejledes omkring dette.  
 
7.6 SNUK: 
MEOL uddelte løbesedler vedr. Arts Uddannelsesdag og gjorde opmærksom på, at af-
gående medlemmer af UN har mulighed for at få en udtalelse, hvis de sender en mail 
med oplysning om den periode, de har været medlem af UN.  
 
8. Evt. (herunder evt. forslag til drøftelse på et fremtidigt UN-møde) 
Der var ikke punkter til Evt.  
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