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Schwarz Wentzer, Carina Molsen Nielsen, Tobias Hougaard, Nicolai Broen Thorning,
Astrid Aviaja Kjær Poulsen, Julie Nikoline Hostrup Nielsen, Erik Lind Jensen, Anna Marie Skriver Laulund, Katrine Mandrup Bach, Marlene Hillerup Rimmen, Jeppe Norskov
Stokholm, Peter Thuborg, Liselotte Malmgart, Kim Behrens Jessen (ref)
Afbud: Anemone Platz, Line Dam Westengaard
Fraværende: Louise Soelberg Petersen, Nana Munkholm Grave Madsen, Søren Henrik
Kristiansen
Dato: 18. januar 2017
Ref: KBJ

DAGSORDEN
1. Orientering om studienævnets arbejde ved formanden
Efter en præsentationsrunde af alle tilstedeværende gik formanden over til at orientere om studienævnets rolle samt en præsentation af årshjul for studienævnets arbejde og mødedatoer i det kommende år. Det kunne oplyses, at studienævnet mellem
møderne primært kommunikerer via mail og Blackboard. Hvis suppleanter ønsker at
komme på mailinglisten eller at blive tilmeldt konferencen, skal de kontakte studienævnssekretæren.
Der blev oplyst, at forretningsorden for Studienævnet, Forretningsudvalget og aktivitetsudvalget, mødedatoer for 2017) samt links til kvalitetspolitikken og studienævnets
hjemmeside rundsendes til alle medlemmer. Disse ligger desuden i Blackboardkonferencen.
MØDEDATOER 2017: (8/2, 8/3, 5/4, 10/5, 14/6, 16/8 (9-12), 13/9, 11/10, 8/11 og
13/12
Christina Fiig gjorde opmærksom på, at møderne som udgangspunkt er offentlige
(bortset fra enkelte lukkede punkter), at der er mødepligt, og at hun opfordrer alle til
at sende en suppleant ved afbud
Endelig blev det givet en reminder om at tilmelde sig introduktionskurset til studienævnsarbejdet d. 27. januar og en opfordring til hele studienævnet om at tilmelde sig
til ARTS Uddannelsesdag d. 28. februar. Den 20. september afholder studienævnet
desuden et møde med aftagerpanelet ved IKS, som var en stor succes i 2016. Alle er
inviterede.
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2. Runde for nye og gamle studenterstudienævnsmedlemmer: arbejdet i
studienævnet set fra de studerendes perspektiv – håb, erfaringer og konstruktiv kritik
Studentermedlemmerne, nye som gamle, præsenterede kort deres tanker og erfaringer med studienævnet og deres håb for det fremtidige virke. De studerende lagde især
vægt på den gensidige respekt mellem VIP-medlemmer og studerende, på det store
engagement og det seriøse arbejde, der var blevet lagt for dagen. Og på en opfordring
til at anskue uddannelse og undervisning om noget, vi skaber for de studerende, som
er engagerede og som gerne vil.
Et ønske fra de nye medlemmer er at arbejde på at komme tættere på de mange studerende, som ikke er engagerede i studenterpolitik og hermed at gøre arbejdet i de
politiske organer og især dettes konsekvenser mere tydeligt.
Der var blev foreslået følgende forbedringsmuligheder:
• Dagsorden skal ikke være så pakket, som det har været tilfældet i efteråret 2016,
og der bør være mere præcision i diskussionerne og opsamlingerne.
• Der bør være fokus på at sikre en klar og kontinuerlig sammenhæng mellem arbejdet og diskussioner i UN og SN.
• Der bør arbejdes på at forbedre kommunikationen og samarbejde både ift. prioritering af høringssvar (måske via brug af blogs i BB) og i kommenteringen fra
flere medlemmer af studieordninger, som med fordel kan foregå på fælles drev.
Felix Riede diskuterer forbedrede muligheder for online kommunikation med
SNUK.
Formand sluttede af med at takke alle afgående medlemmer for deres konstruktive og
yderst engagerede indsats i det forløbne år. Det er glædeligt, at flere af de afgående
studenter-repræsentanter fortsætter deres studenterpolitiske engagement i andre organer på IKS og ARTS.
3. Valg af formand blandt VIP-medlemmer
Christina Fiig blev genvalgt som formand, takkede for valget, hvorefter hun forsatte
mødeledelsen.
4. Valg af næstformand blandt nyvalgte studerende
Formanden indledte punktet med en stor tak til den afgående næstformand Marlene
Hillerup Rimmen (Historie) for hendes store indsats og konstruktive samarbejde.
Denne takkede tilbage og pointerede sin store tilfredshed med, at det var lykkedes de
studerende at få feedback på opgaver igennem på institutniveau
Herefter blev Aviaja Kjær Poulsen (Antropologi) valgt som næstformand.
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5. Nedsættelse af forretningsudvalg
Thomas Schwarz Wentzer og Niels Brimnes blev valgt som VIP repræsentant (deler
posten i 2017) og Tobias Hougaard og Nicolai Broen Thorning deles ligeledes om at
repræsentere de studerende i udvalget.
6. Valg til aktivitetsudvalget
Peter Thuborg præsenterede kort aktivitetsudvalgets virke.
Herefter blev Anemone Platz og Felix Riede genvalgt som VIP repræsentanter og
Aviaja Kjær Poulsen og Erik Lind Jensen blev valgt for de studerende.
7. Valg til institutforum
Der skulle udpeges tre studerende fra studienævnet til Institutforum ved IKS. Valgperioden er 1 år. De studerende valgt at indstille Carina Molsen Nielsen, Marlene Hillerup Rimmen og Katrine Mandrup Bach.
8. Valg til arbejdsgrupper under fakultetet
Fakultetet har nedsat to arbejdsgrupper, der i F17 skal arbejde med henholdsvis BA
og KA. Aviaja Kjær Poulsen blev valgt til at indgå i BA arbejdsgruppen, mens Julie Nikoline Hostrup Nielsen blev valgt til KA arbejdsgruppen.
9. Eventuelt
Mødet sluttede 12.50.
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