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Møde den: 17. marts 2021 kl. 9 til 11 

Mødet blev afholdt via zoom 

Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi (NSO) 

 

Deltagere:  

Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder og UN-forperson) Kathrine Thisted Pe-

tersen (SN-repræsentant), Claus Toft-Nielsen,  

 

Studerende: Mette Marie Pedersen (UN-næstforperson), Lizette Midtiby, Ellen Trøst 

Simonsen 

 

Observatører: afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund Larsen, studenterstudievejle-

der Louise Gjedsted og studiekoordinator Mette Olesen (Arts Studier/referent) 

 

Fraværende: Dorthe Refslund Christensen, Pernille Hermann, Bodil Marie Thomsen, 

Henrik Jørgensen, Silke Julie Flodin (SN-repræsentant), Nadja Solem Solgaard, Nanna 

Nielsen, Camilla Høg Sørensen, Cecilie Knudsen, Lasse Kjær 

 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 

Afdelingsleder og UN-forperson Stefan Kjerkegaard bød velkommen. UN godkendte 

dagsorden til dagens møde og fulgte op på referatet fra UN-mødet den 10. februar 

2021. 

 

Mette Olesen (Meol) nævnte som opfølgning, at evalueringsrapport fra NSO for E20 

ville blive behandlet i studienævnet den 24. marts, hvor også udfordringen med pro-

jektorienteret forløb med mindre end 30 ECTS vil blive drøftet. Det blev præciseret, 

at problematikken for de studerende på Oplevelsesøkonomi primært er, at de stude-

rende inkorporeret i det projektorienterede forløb på 20 ECTS har et andet fag og 

derudover også fag ved siden af, som de skal deltage i.  

Derudover nævnte Meol, at punktet Evalueringsturnus var overført fra sidste møde.  

 

2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  

Studerende nævnte, at trivselskoordinator Amanda Krogsgaard Timmermann havde 

afholdt netværksmøde, hvortil alle foreninger på Arts var indbudt. 

Det blev desuden nævnt, at i KOMMAbar havde man forsøgt sig med nogle online so-

ciale arrangementer. Arrangementerne var succesfulde, selvom der ikke var særlig 

mange deltagere.    
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3. Behandling af nødstudieordninger Nordisk og Oplevelsesøkonomi 

sommereksamen 2021 (beslutningspunkt)  

SK forelagde punktet, hvor afdelingsleder og UN-forpersoner var blevet bedt om, at 

udarbejde en plan for, hvordan sommereksamener 2021 kunne afholdes virtuelt, hvis 

de ikke ville kunne foregå på campus. Fakultetets uddannelsesledelse havde besluttet, 

at der som udgangspunkt skulle omlægges til zoom, hvis der blev behov for en plan B.  

Afdelingsleder og UN-forpersonskab havde ud fra disse udgangspunkter samt erfa-

ringer fra tidligere udarbejdet en plan for omlægning af eksaminerne, som UN be-

handlede.   

 

SK gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at skelne mellem nødstudieordninger og 

eksamener, der bliver omlagt direkte til online. 

Det var på mødet endnu uvist om alle eksamener ville blive online eller om der evt. 

ville blive mulighed for, at eksamen for store hold evt. kunne gennemføres med fysisk 

fremmøde. I forbindelse med mødet blev det afklaret, at der kan meldes ønsker vedr. 

dette ind til arts.uddannelseskvalitet@au.dk.  

 

UN’s beslutning:  
UN godkendte oversigt over omlægning af prøver og nødstudieordninger for Nordisk 
og Oplevelsesøkonomi og indstillede dem til godkendelse i studienævnet.  

 

4. Turnusordning for undervisningsevaluering (drøftelses- og beslut-

ningspunkt) 

Afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund Larsen (SBL) forelagde punktet, hvor UN 

skulle drøfte den nuværende turnusordning for undervisningsevaluering og beslutte, 

om den skulle videreføres eller ændres. 

 

Der blev i 2020 indført turnusordning, men nogle studerende havde efterfølgende gi-

vet udtryk for ønsker om at evaluere digitalt på alle hold. På denne baggrund anbefa-

lede afdelingsleder, at turnusordningen blev ændret, så det bliver påkrævet, at alle 

studerende får mulighed for at udfylde den digitale undervisningsevaluering, men at 

undervisningsevalueringsnotatet fra underviser til afdelingsleder stadigvæk vil være 

en del af en turnusordning. 

Studerende bakkede op om forslaget.  

Afdelingsleder SK bekræftede, at den digitale evaluering overføres til Brightspace. 

 

UN’s beslutning: 

UN bakkede op om afdelingsleders anbefaling om, at evalueringsturnus videreføres 

på en måde, så den digitale evaluering gennemføres på alle hold, og så det kun er eva-

lueringsnotaterne, der er en del af en turnusordning. 
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5. Orientering om notat om intern organisering på Arts 

SK orienterede om, at fakultetsledelsen har sendt en invitation til UN om at drøfte notat 

om styrkelse af den interne organisering på Arts og give input tilbage senest 4. maj 2021. 

Punktet vil blive sat på til drøftelse på UN-mødet i april.  

 

SK orienterede også om, at udmeldingen af notatet kom meget overraskende, og at det var 

blevet bemærket over for institutledelsen. Nogle af de overvejelser, der ligger i notatet er, 

at Institut for Kommunikation og Kultur (IKK) er et meget stort institut, og at nogle af af-

delingerne på IKK på vej til at flytte til Katrinebjerg. Derudover er det et ønske at samle 

og dermed styrke sprogfagene. Nordisk sprog og litteratur er i den forbindelse af nogle 

blevet opfattet som et sprogfag, selvom det ikke er sådan, uddannelsen opfatter sig selv 

på. Der er også et økonomisk aspekt i forhold til, at store uddannelser som Nordisk sprog 

og litteratur betaler til små uddannelser, som flere af sprogfagene er. SK gav udtryk for, at 

risikoen er, at Nordisk, der består af 3 dele – sprog, litteratur og kultur og medier – ikke 

kan holde sammen på uddannelsen, hvis identifikationen med sprogfagene går igennem. 

Drøftelserne kan på den måde få stor indflydelse for Nordisk. Punktet vil blive taget op 

igen på aprilmødet, hvorefter der kan sendes en indstilling til fakultetsledelsen. SK vil in-

den da have udarbejdet et svar fra afdelingen, som vil være bilag til punktet.  

 

6. Coronasituationen 

SK oplyste, at udmeldingen fra Universitetsledelsen den 15. marts omkring coronasi-

tuationen havde givet anledning til forvirring og frustration, fordi der af hensyn til 

stabiliteten lægges op til zoomundervisning resten af semestret. Det var dog også ble-

vet bemærket, at der i mailen åbnes for forskellige muligheder for fysisk fremmøde på 

Campus i forbindelse med en evt. genåbning. 

Studerende gav til dette udtryk for, at udmeldingen giver ro, men at den samtidig 

slukker håbet om at komme tilbage på Campus inden sommer.  

Fra studievejledningen blev der givet udtryk for, at der ikke havde været negative til-

bagemeldinger fra studerende – måske fordi undervisningen har fungeret ok på zoom 

i dette semester. De studerende foretrækker ren zoom undervisning frem for en blan-

ding af online og onsite undervisning. 

Lige nu fylder studietvivl meget – og meget af det er i relation til Coronasituationen. 

En del studerende giver udtryk for ensomhed. Undervisere og medstuderende føles 

meget langt væk. Det er ensomt at være flyttet alene til Aarhus og at sidde derhjemme 

– i hvert fald på 2. semester. Studielivet og trivslen spiller en meget stor rolle for stu-

dieglæden, og det kan det faglige ikke løfte, selvom det fungerer godt.  

Fra undervisere blev der bakket op om, at ren zoom undervisning fungerer godt – det 

er blevet en rytme – og det er klart bedre end forskellige og skiftende former for blan-

dinger af online og on site undervisning. De studerende bakker godt op og der var ros 

til dem for at hjælpe med at gøre onlineundervisning til en god oplevelse og for at 

være med til at forbedre kommunikationen på zoom.  

SK gav udtryk for, at man på baggrund af coronasituationen kan lære rigtig meget om 

studiemiljø, og hvad det er sat sammen af.  

 



 

 

  

  

Side 4/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

7. Forslag til kommende møder 

7.1 Forslag til kommende UN-møder 

7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 

8. Meddelelser/Nyt fra 

8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

 

8.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

 

8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studenterstudievejleder Louise Gjedsted (LG) orienterede om, at tilvalgsdag og U-

days var afholdt i februar – begge dele online og med lidt flere deltagere til U-days 

end tidligere.  

På baggrund af chikanesager i forbindelse med vejledning, er det efterfølgende kun 

interne studerende, der kan få vejledning via zoom. Eksterne studerende kan dog sta-

dig skrive til studievejledningen pr. mail.   

 

8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

8.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Meol orienterede kort om overskrifterne i nyhedsbrevet: 
Arts ansætter trivselskoordinator  
Pr. 1. februar 2021 er trivselskoordinator, Amanda Krogsgaard Timmermann, ansat i 
Vejledning og Studieinformation. Sammen med de studerende og foreningerne på 
Arts skal hun have fokus på at skabe tiltag, der kan understøtte de studenterdrevne 
aktiviteter i en tid, hvor studiemiljøet og de studerendes trivsel er udfordret.  
 
IV-fag for efteråret 2021 og foråret 2022 kan nu ses i kursuskataloget  
 
Data vedr. projektorienterede forløb og specialer på AU kan ses i Power BI  
 
Resultater fra studiemiljøundersøgelse og dimittendundersøgelsen  
Der er offentliggjort Power BI-rapporter på baggrund af AU’s studiemiljøundersø-
gelse (SMU) 2020, 1-2 års-dimittendundersøgelse i UddannelsesZoom (2018 og 
2020) samt AU’s interne 5-6-års-dimittendundersøgelse (2020).  
Undersøgelserne vil blive behandlet i efteråret 2021. For uddannelser, der skal ud-
dannelsesevalueres i 2021 vil rapporter blive udtrukket i foråret.  
 
Nyt bachelor.au.dk webunivers  
 
Online Power BI workshops 2021 - Årlig status og uddannelsesevalueringer  
 
Kommende arrangementer sætter fokus på de studerendes trivsel  
VEST afholder tre arrangementer i foråret, som sætter fokus på de studerendes trivsel 
og balance i (studie)hverdagen. 
  

9. Evt. 


