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Møde den: 29. januar 2018, kl. 12.00 – 14.00 
Lokale 345, Dalgas Avenue 
Møde i studienævnet for Idræt 
Møde i Studienævn for idræt 
 
Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Sine Agergaard, Rasmus 
Østergaard og Malene Kjær (afbud) 
Deltagere studerende: Thomas Munch, Stefan Runge Rau, Anna Helleberg Grundt 
(Afbud), Nina Sjørup samt suppleanter: Sidsel Maigaard, Mathias Vangsøe 
Deltagere AU Studier: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe (Afbud), Dorthe 
Lindvald 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2. Studentersager 
Drøftelse og beslutning 
Sager til behandling:   
Ingen sager 
 
Behandlede sager siden sidste møde 
Bilag:  Eftersendes: Behandlede sager siden sidste SN møde 

  Studienævnet kan stille spørgsmål til de konkrete sager på mødet. 
  
 Ingen kommentarer 
 
3. Punkter fra studerende 

Ingen 
 

4. Fælles og enkel procedure for kursusevalueringerne på HE  
Det blev besluttet, på det seneste studielederforum at nedsætte en arbejds-
gruppe, der udfærdiger en fælles og enkel procedure for kursusevalueringerne 
på HE. Arbejdsgruppen tæller bl.a.: 3 studerende: 1 fra Idræt 
 
Bilag:  
Kommissorium for arbejdsgruppe_Procedurer for undervisningsevaulering 
på HE_Godkendt 03012018 
 
Nina Sjørup ønsker at indtræde i arbejdsgruppen. DKJ meddeler dette videre.  
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5. Akademisk råd 
Akademisk råd kan tilbyde en observatørplads i akademisk råd i 2018 til 1 stude-
rende fra idræt. Overvej meget gerne en egnet kandidat, da vi skal returnere et 
svar hurtigst muligt 
 
Mathias Vangsøe ønsker observatørplads – DKJ meddeler dette videre.  
 

6. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

Erhvervsdag: Meget vellykket. En inspirerende dag omkring bl.a. iværk-
sætteri, hvor skaberen af Endomondo startede det op med et oplæg. 
Forskellige firmaer bød derefter ind med forskellige projekter, som stu-
derene arbejdede videre med.  
Innovationslab opfordrede slutteligt til at studerede kunne arbejde vi-
dere med de ideer de var kommet i gang med på selve dagen.   
Der var dog en skævhed i køn, og også i forhold til at hvilket spor der var 
repræsenteret. Det kunne man overveje at se på fremadrettet.  
 
Der påbegyndes nu Uddannelsesevaluering af idrætsuddannelsen – 
dette kommer til at påvirke studienævnets møder i foråret 2018. 
 
Der er ansat en række nye medarbejdere. Det er bl.a. deltids-VIP´ er, der 
nu også inviteres ind i medarbejdergruppen på en anden og mere inklu-
derende vis.  
1.marts er der deadline for ændringer til kurser.   
   

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
Sine Agergaard stopper i både studienævn og sektion for idræt AU. Stu-
dienævnet takker af og ønsker held og lykke.   
 
TM har været på SDU for at evaluere deres idrætsuddannelsen. Der er 
særligt gjort erfaringer med at vælge sig ind på en række spor efter kort 
tid på bacheloruddannelsen. Det er rigtig relevant i forhold til eventuelle 
ændringer i en ny studieordning.  
 
KRT: Også på visionsseminaret kom der gode pointer der skal medtages 
når der foretages en studieordningsrevision  
 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
 
Der skal ansættes en ny vejleder på idræt  
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Ny frist for kandidatoptag: 1. marts. Det er meget vigtigt at rygtet spre-
des. Vejledningen kommer rundt på de forskellige uddannelser og for-
tæller om det.   
 

d. Nyt fra Studieadministrationen 
 

7. Eventuelt  
Intet at bemærke 
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