
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ)  
Aarhus Universitet  
Vennelyst Boulevard 9  
8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8716 7414 
E-mail :  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.au.dk/om-
health/organisation/administrations

centret/studier  
 

Referat 
 
Eline Skjøttgaard 
Lorentzen 
 
Dato: 14. juni 2022 
Ref: esl  

 

Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

  
Mødedato: 14. juni 2022, kl. 16.15-18.15  
Mødested: 1611-038  
Mødeemne: Møde i Studienævnet for Odontologi  
 
Deltagere: Karina Herholdt Petersen, Amalie Skovgaard Rasmussen (fra punkt 5), 
David Christian Evar Kraft, Irene Dige, Louise Hauge Matzen, Eline Skjøttgaard Lo-
rentzen (referent)  
 
Observatører: Mia Schou Johansen 
 
Afbud: Ellen Holck Kristensen, Cecilie Krogsgaard, Anna Østergaard Kirkfelt, Golno-
ush Barahmi Møller, Charlotte Bender 

 
1 Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt.   
 

2 Orientering om afgjorte sager siden sidste studienævnsmøde  
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.  
 

3 Værdigrundlag og pædagogiske principper 
Studienævnet drøftede udkast til Værdigrundlag og Pædagogiske Principper for 
Uddannelserne på Health.  
 
Studienævnet kvitterede for at godt grundlagspapir, som studienævnet kan 
bakke op om.  
 
Studienævnet for odontologi vurderer, at følgende emner er særligt interessante 
og relevante for arbejdet i studienævnet:  

- Trygge og inkluderende læringsmiljøer  
- Generiske kompetencer og akademisk dannelse 
- Inspirerende fagmiljøer for undervisere på Health 

 
 

4 Orientering fra statusmødet  
Irene Dige og Karina Herholdt Petersen orienterede fra statusmødet, der blev 
afholdt 8. juni.  Det var et rigtig fint møde og den oprigtige interesse fra prode-
kanen blev værdsat.  
 
Gennemgang af papirerne:  

- Status på handleplanen medførte gode drøftelser, hvor der blev stillet 
opklarende spørgsmål. Uddannelsen modtog ros for at være nået i mål 
med de fleste punkter på sidste års handleplan.  

Indikatorerne:  
- Der blev primært stillet spørgsmål til kursusevaluering, og fokus var på 

de kurser der har tilbagevendende røde indikatorer. Det blev aftalt at 
arbejde med den røde tråd i kurser, med mange undervisere. Evt. kan 
kursus i CED-regi komme i spil for de kurser.  

Bemandingsplan:  

https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087729/documents/57247329
https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087727/documents/57247327
https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087733/documents/57247333
https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087731/documents/57247331
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- Der var fokus på sårbarheden i den videnskabelige bemanding. Det er 
ønsket at arbejde på mere robuste fagfællesskaber på tværs af fakulte-
tet. Der skal udvikles principper, herunder økonomiske i forhold til 
hvordan det kan løses.  

- Fysiologiundervisningen – der arbejdes med en plan for bemanding af 
undervisningen på den nye ordning.  

 
Studienævnet får referat og handleplan til orientering i september.  
 

5.  Kommunikation med studerende  
Studienævnet tog hul på drøftelsen af hvordan kommunikationen mellem ud-
dannelsen og de studerende kan styrkes. Der var få studerende til stede på mø-
det. Det blev derfor aftalt at de studerende frem mod næste møde henter viden 
fra medstuderende – også uden for nævnet - i forhold til at afdække, hvad de 
studerende gerne vil have kommunikation om og hvilke kanaler der foretræk-
kes. Drøftelsen fortsætter på et kommende studienævnsmøde.  
På mødet kom følgende perspektiver frem:  

- Det vi være fint med information på mail, ift. det der kommer fra admi-
nistrationen og ledelsen/huset.   

- Ønsker information om hvad der sker på instituttet i forhold til nye 
ting.  

- Det virker som om, der mangler information mellem ledelse og FK-læ-
rerne.  

- Kunne det være en ide med et nyhedsbrev, der udkommer en gang om 
måneden? Risiko for at det bliver endnu et sted man som skal holde sig 
orienteret. Kunne link sendes pr. mail.  

- Vil det være muligt i højere grad at målrette mails/beskeder i BS? Lige 
nu sendes mails vedr. FK meget bredt ud.  

- Det kan være svært at vide hvem man som studerende skal skrive 
til/henvende sig til ved bestemte spørgsmål. 

o kunne listen med kursusansvarlige være tydeligere kommuni-
keret.  

o Kan der udarbejdes en oversigt over hvor man skal henvende 
sig: henvendelse vedr. x kontakt y, henvendelse om z kontakt q 
mv. 

- Der er opbakning til brug af årgangsrepræsentant-funktionen som 
kommunikationskanal.  

- Der er retningslinjer for hvilke ting, der skal ligge på hhv. studieporta-
lerne, BS, og kommunikeres via mails og det er de studerens ansvar at 
holde sig opdateret her. Der skal skabes klarhed i under- og studenter-
gruppen om, hvilke kanaler man bruger til hvad.   

- I HE Studier er der arbejdet med udvikling og implementering af en 
kommunikationsstrategi. Måske Kommunikationskonsulent Jesper 
Willer sparre med studienævnet, studieleder, institutleder og evt. hele 
uddannelsesledergruppen?  

- Skal der indføres semesterstartsmøder?  
- Studievejledningen afholder semestermøder. Kunne det være en ide, at 

Irene eller Louise deltager. Det vil være fint med dialog mellem 
Irene/Louise/en anden fra fagmiljøet og studievejledningen inden mø-
derne og efter møderne. Aspektet med studenterfortællinger fungerer 
godt og det er ikke hensigten at det skal forsvinde. Det skal også fortsat 

https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087734/documents/57247334
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være to-vejsmøder, hvor de studerende også har mulighed for at stille 
spørgsmål.    
Det blev aftalt at Mia Schou Johansen finder ud af, hvornår der er plan-
lagt årgangsmøder og fagmiljøet finder ud af hvem, der meningsfuldt 
kan være med.  

- Med den nye studieordning implementeres semesteransvarlige under-
visere. De skal på sigt deltage i semestermøder og kan fremadrettet fun-
gere som kontaktperson for de studerende.  

- BS: Kan der arbejdes med en fællesstruktur på tværs af kurserne på BS. 
Det kommer let til at rode, hvis alle kurser har sin egen struktur. Irene 
tager det med til uddannelsesforum (kursuslederne). Det vil gøre det 
mere overskueligt for de studerende.  

- Er det en ide, at lave en spørgsmålsbrevkasse fx i Odontolitten til at af- 
eller bekræfte spørgsmål/rygter.  
 

6 Forberedelse af studentervalg efterår 2022  
På uddannelsen er der tradition for, at der opstilles en liste til valget i de for-
skellige organer – studienævn, akademisk råd, mv. Listerne laves af OF og det 
er OFs bestyrelse, der fordeler pladserne mellem sig. Det medfører efterføl-
gende fredsvalg til fx studienævnet. Det er ikke forkert og listen kan sidestilles 
med en ”partiliste”. Det er dog væsentligt, at det er tydligt for de studerende på 
uddannelsen, at der også kan opstilles andre lister.  
Det blev aftalt at Karina Herholdt Petersen orienterer om det på OF’s general-
forsamling. 
I rusintroduktionen orienteres om generalforsamlingen. Sidste år havde mage 
tilmeldt sig begivenheden på Facebook, men der var ikke så mange fra første år-
gang der deltog. I år vil OF lave en bedre kampagne forud for generalforsamlin-
gen.  
Der kommer desuden en generel kampagne fra AU om valget.  
 

7 Faste orienteringspunkter 
Fra de studerende:  

- Karina Herholdt Petersen orienterede om, at de studerende arbejder på 
at finde en suppleant for Ellen Holck Kristensen, der grundet endt ud-
dannelse udtræder af nævnet.  

- Karina Herholdt Petersen orienterede om, at der går rygter særligt på 2. 
semester om, at tandlægeuddannelsen bliver 6-årig (3-rig BA og 3-årig 
KA), når de nye studieordninger implementeres. Det er ikke rigtigt, den 
nye kandidatstudieordning bliver også 2-årig. Amalie orienterer 2. se-
mester.  

- Stemningen på 4. semester ok. Det er fint, at have indflydelse på dy-
aderne inden for bogstavholdet og der er også positive meldinger på, at 
der skiftes hvert år.  

Fra Studieleder Irene Dige:  
- Udvekslingsaftalen med Tromsø på det kommende 9. semester er af-

lyst. Irene håber det kommer op at køre igen næste år.  
- Implementeringen af den nye bachelorstudieordning er godt i gang.  
- Skemaet er sendt til kommentering i fagmiljøet, så en frigivelse er lige 

på trapperne.  
 

8 Eventuelt 

https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087732/documents/57247332
https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087728/documents/57247328
https://web.firstagenda.com/committees/200904/agendas/2561597/items/24087730/documents/57247330
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Der blev stillet spørgsmål til, hvem de studerende skal rette henvendelse til, hvis 
dyadesamarbejdet slet ikke fungerer. Det er er kursusansvarlig, som pt. er Birgitte 
Lüttge.  
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