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Møde den: 8. december 2021 kl. 9 til 11 
Lokale 316 Bygning 1485 
Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 
 
Deltagere:  
Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder, UN-forperson og SN-repræsen-
tant), Bodil Marie Thomsen,  
 
Studerende: Lizette Midtiby, Mette Marie Pedersen,  
 
Observatører: studerende Karoline Spanggaard Hagsten, afdelingskonsulent Sabrina 
Bækkelund Larsen, studenterstudievejleder Emilie Vinther Madsen og studiekoordi-
nator Kim Behrens Jessen (Arts Studier/referent) 
 
Fraværende: Ulf Dalvad Berthelsen, Dorthe Refslund Christensen, Ellen Trøst Si-
monsen, Nanna Nielsen 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 
UN godkendte dagsorden til dagens møde.  
 
Ift. opfølgning på referatet fra UN-mødet den 17. november 2021 er der fremsendt ek-
sempel på Styleguide fra Engelsk til Stefan til inspiration. Vi vil overveje, at lave en 
udgave for NSO. Der kan ikke være fælles referenceregler, da det er stor forskel på 
uddannelserne. 
 
 
2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  
- Fælles faglig dag bliver d. 11. marts. Det er endnu uvist om undervisning på dagen 

kan flyttes. Stefan og Sabrina kigger på dette. Hvis ikke må man komme til og 
fra på dagen i forhold til undervisningen.  

- De studerende føler ikke, at der er kommet nok ud af det møde, der blev holdt, 
om problemer på et hold imellem underviser og studerende. Stefan følger op her. 
Der blev i forlængelse af den konkrete sag nævnt på UN-mødet drøftet, om der 
skal laves en handleplan for, hvad der skal gøres, hvornår og af hvem til lignende 
situationer i fremtiden. På den måde vil alle både ledelse, undervisere og stude-
rende vide, hvad der skal ske.  
Stefan vil tage dette med til studienævnet for at få lavet en handleplan på insti-
tutniveau. 
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3. Opsamling på uddannelsesevalueringsmøde for KA i Oplevelsesøko-
nomi (orientering)  

Afdelingsleder (AL) orienterede UN om resultaterne fra uddannelsesevaluerings-
møde for KA uddannelsen i Oplevelsesøkonomi og fremhævede mulige tiltag, der er 
indarbejdet i den reviderede handleplan. Samme orientering giver AL til SN på ja-
nuar mødet. 
 
Overordnet set var det en rigtig god uddannelsesevaluering med meget ros til uddan-
nelsen. Det centrale på uddannelsesevalueringsmødet var uddannelsens fremtid især 
ift. udspillet om at udflytte uddannelsen til Herning, hvilket vil være meget afgørende 
for det faglige indhold og fremtidige rekrutteringsgrundlag. UN drøftede dette. 
 
AL gennemgik den reviderede handleplan efter uddannelsesevalueringsmødet. 
UN drøftede kort dette, men der var ingen kommentarer til handleplanen. 
 
Handleplanen sendes videre til godkendelse hos Studieleder og Prodekan. 
 
 
4. Mødeplan for UN NSO 2022 
Mødetidspunktet fastholdes i F22 til onsdag formiddage 9-11 ugen inden studie-
nævnsmøder. Sabrina booker datoerne i alles kalender.  
 
 
5. Forslag til kommende møder 
5.1 Forslag til kommende UN-møder 
Der blev drøftet, om der skal arbejdes med en liste over punkter til kommende mø-
der. Det blev aftalt at overveje dette. 
 
5.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Der var ingen forslag på mødet. 
 
 
6. Meddelelser/Nyt fra 
6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

- Orientering fra behandlingen i IKK SN af studieordningen 2022 for KA i Nordisk 
sprog og litteratur. Studieordningen blev rost og blev af studienævnet indstillet til 
godkendelse hos prodekanen. 

- Alle bør være opmærksom på evt. tiltag ift. corona ifb. med eksamen. 
- Man bør være opmærksom på placering af eksamener for EVU-studerende, så det 

passer bedre ind ift. deres fuldtidsarbejde. Stefan og Sabrina går videre med 
dette.  

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

- Der var ikke noget nyt 
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6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

- Der var ikke noget nyt  
 

6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
- Der er relativt stille for tiden. Der er dog allerede begyndt at komme spørgsmål til 

optag til 2022. 
- Der vil i februar blive afholdt et orienteringsmøde sammen med Constance 

Kampf om Projektledelse og projektorienteret forløb. Sabrina kan være behjæl-
pelig med at sende besked ud i Brightspace om dette. 
 

6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
Nyhedsbrev fra Arts studier 
Link til december måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

o UN drøftede nedgangen i antal forsinkelsessamtaler, årsagerne bag dette 
og de studerendes trivsel generelt. 

 
7. Evt. 

- Intet 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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