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Møde den: 7. november 2016, kl. 12.15 – 14.15 

Lokale 345, Dalgas Avenue  

Møde i studienævnet for Idræt 

 

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard (afbud) og 

Malene Kjær  

 

Deltagere studerende: Thomas Munch, Anna Helleberg(afbud), Stefan Runge Rau, 

Rasmus Bjerregaard Kristensen, Nina Fisker (referent)  

 

Deltagere Studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen (afbud)  

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Studentersager 

Drøftelse og beslutning 

Sager til behandling: Ingen 

  

Behandlede sager siden sidste møde 

Bilag:  Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 

 

3. Studieaktivitetskrav og dispensationer 

Formålet med nærværende oplæg er at etablere en fælles vejledende retningslin-

je på HE ift. studerende som direkte eller indirekte – via andre dispensationsfor-

hold – får brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende ret-

ningslinje har som formål at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs 

uddannelser. Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og godkendt i HE 

uddannelsesforum og bringes nu til godkendelse i studienævnet.  

Bilag:  Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensati-

onssager 

 

Flyttes til kommende møde i december  

 

4. Sagsbehandling af barsel 

Orientering.  

 

Papiret vedr. håndtering af barsel under FDR II-regelsættet er blevet behandlet 

og godkendt på Uddannelsesforum. Der sagsbehandles efter principper beskre-

vet i bilag. Det understreges at barsel er lig med usædvanlige forhold og med den 
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baggrund kan samme principielle tilgang bruges i sagsbehandlingen ift. andre 

typer af usædvanlige forhold med henvisning til den nu godkendte vejledende 

retningslinje for barsel. 

 

Bilag:  Barsel - Fremdrift II 

 

Flyttes til kommende møde i december  

 

5. Status for valg 

Orientering  

 

Der er blevet holdt oplæg for de studerende omkring valget og hele 7 var interes-

serede i at blive en del af studienævnet.  

 

Genvalg: Thomas, Anna, Stefan 

Nyt medlem: Nina Sjørup Simonsen 

Suppleanter: Mathias Toft Vangsø, Aske Schou, Cecilie Bach 

 

6. Strategi for studiemiljøundersøgelsen 2017 

Orientering  

 

Lav respons sidste gang – skal ændres – der er skrevet ud til underviserne 

  

7. Ændringer i strategi over for studerende 

Orientering  

 

Studenterinvolvering i kvalitetsarbejdet – oplæg 

God feedback: hvordan kan vi bedre involvere de studerende? 

Rigtig mange ting fungerer godt på idræt ift. de andre studier.  

Tiltag: når vi henvender os til de studerende gennem Facebook nævner vi nogle 

af de tiltag deres forslag resulterer i.  

 

8. Obligatoriske kurser og valgfagskurser til revision.  

Dokument til løbende indsamling af kurser 

Bilag:  Obligatoriske kurser og valgfagskurser til revision studienævnets 

arbejds og opsamlings papir 

 

Der er blevet oprettet en kursusliste der løbende kan ’tjekkes af’, når kurserne er 

blevet opdateret.  

Dokumentet opdateres løbende af Kristian Raun, når underviserne skriver at de 

gerne vil have deres kursus på listen.  

Formatet godkendes.  
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9. Punkter fra studerende 

Ingen 

 

10. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

Kommende arrangement:  

Formidlingsseminar der foregår i Gøteborg 

Temaet er post-OL erfaringer 

 

Sidste uge: 

Informationsmøde om udvekslingsophold med Anna Kronborg Bell 

Og efterfølgende information om SNE  

 

Uddannelsesdag d. 13/12  

Program er kommet  

Stefan følger op på post-printet 

  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Studievejledningen 

Skal ikke nødvendigvis indgå i studienævnet – drøftes.  

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

 

11. Eventuelt  

 

 

 

 


