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Mødedato: 21. februar 2022 kl. 13:30-15.30 

Mødested: Zoom, 1611-038 

Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: 

VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Dorte Rytter 

Studerende:, Asra Hasselager, Sofie Jakobsen, Laura Sørensen 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen, Lene Kristine Konrad 

 

Afbud: Helle Bønsøe Nielsen, Ulrika Enemark, Karoline Yde Andersen 

 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkendte dagsorden.  

 

2. Beslutning: Studentersager  

Ingen studentersager til behandling 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Sagerne er taget til efterretning.  

 

4. Drøftelse: Eksamensfri uge 4 

Studieleder Mette Vinther Skriver foreslog at drøfte fordele og ulemper ved at 

holde uge 4 eksamensfri. Hun lagde samtidig op til, at beslutningen ikke træffes 

på dette møde, men kan tages op, når relevante interessenter har tilkendegivet 

deres mening.  

 

Søren Dam fra HE Studier forklarede, at holdes uge 4 eksamensfri, er 

konsekvensen, at eksamenerne i januar ligger tæt. Studienævnet drøftede mulige 

løsninger og benspænd ift. at holde uge 4 eksamensfri:  

  

• Dorte Rytter forklarede, at de studerende på bl.a. 3. semester på 

kandidatuddannelsen har flere større opgaver med mundtligt forsvar – 

hvor de mundtlige forsvar ligger i januar. Eksamensformerne på de to 

fagpakkekurser kan blive svære at ændre, da fagpakken har et vist 

sammenhæng – også i eksamensregi. Hvorfor disse eksamener ikke kan 

placeres tidligere.  

• Konsekvensen af at inddrage uge 4 til eksamen – kan det bevirke, at de 

studerende i stedet går til reeksamen? 
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• Mette Vinther Skriver forklarede, at det ikke bør afføde mange 

henvendelser til HE Studier, hvis Studienævnet beslutter at uge 4 holdes 

eksamensfri.  

Studienævnet vil senere hen tage stilling til, om der er tale om selve uge 4 eller 

den sidste uge i januar – som nogle år kan være uge 5 (fx 2025-2026).  

De studerende og VIP -repræsentanter drøfter mulighederne hos eget miljø, 

inden studienævnet træffer den endelige beslutning.  

 

5. Drøftelse: Gruppedannelse via UniHelper -evaluering 

Gruppedannelsen på 1. semester af bacheloruddannelsen blev i september 2021 

gennemført ved brug af ydelserne fra Unihelper. Unihelper er en studenterdrevet 

virksomhed, som tilbyder gruppedannelse ud fra et spørgeskema, de nye 

studerende udfylder i forbindelse med studiestarten. 

Studievejleder Lene Konrad har gennemført evaluering af forløbet og ønskede 

input fra studienævnet ift. håndtering af gruppedannelse fremadrettet. Lene 

Konrad tilføjede, at der er set en markant nedgang i henvendelser til 

Studievejledningen efter gruppedannelsen sker via UniHelper.  

 

Studenterrepræsentant Sofie Jakobsen og Asra Hasselager forklarede, at det kan 

være svært at besvare de spørgsmål, som UniHelper lægger op til, da de 

studerende lige er startet på studiet.  

Studieleder, Mette Vinther Skriver forslog, at man evt. afventer gruppedannelsen 

til oktober, hvorved de studerende har dannet sig et indtryk af studiet og evt. 

hvordan de gerne vil samarbejde med andre studerende. Dannes grupperne i 

oktober, kan de stadig nå deres gruppearbejdsopgaver, der skal afleveres til 

eksamen sidst på året.  

En ny gruppedannelse kan ske til 2. semester, hvorved de studerende får 

mulighed for at arbejde sammen med andre.  

 

Lene Konrad undersøger pris for gruppedannelse to gange via UniHelper. Hvis 

dette ikke er muligt, kan muligheden være, at Studievejledningen første gang 

danner grupperne (oktober) og UniHepler danner grupperne til 2. semester.  

Lene Konrad supplerede, at spørgsmålene fra UniHelper kan reformuleres, men 

det vil betyde, at en mindre arbejdsgruppe med input fra de studerende 

nedsættes. Dette er studenterrepræsentanterne enige i. Det endelige spørgeskema 

kan sendes i høring i studienævnet.   

 

 

6. Drøftelse: Aftagerpanel 2022 

Aftagerpanelerne ved Aarhus Universitet, Health består af repræsentanter fra 

private og offentlige virksomheder, organisationer og institutioner. 

Medlemmerne i de enkelte aftagerpaneler skal tilsammen have erfaring med og 

indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelsen giver 

adgang til.  

Studienævnet drøftede mulige temaer til mødet med aftagerpanelet i 2022:  

 

• Internationalisering af uddannelse 
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• Valgfrihed – tidligere meget bred uddannelsen med megen valgfrihed – 

nu mindre valgfrihed  

• Muligt samarbejde med aftagere, hvor der efterspørges 

cases/indsatsområder, som kan bruges i undervisning 

• Input fra 5-års uddannelsesevaluering (september 2022) 

 

Aftagerpanelet udskydes til efteråret for at modtage input ifm. 5-års 

uddannelsesevaluering.  

Studieleder Mette Vinther Skriver udarbejder et foreløbigt program med input fra 

HE Studier, Anne Møller Jeppesen.  

 

 

7. Gensidig orientering 

Mette Vinther Skriver orienterede om event den 10. marts ”Fremtidens 

arbejdsmarked”, som er udarbejdet på tværs af IFS uddannelser. Asra Hasselager 

hjælper til på dagen.  

 

 

8. Evt. 

Intet nyt.  

 

 

 

 

 

 


