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Mødedato: 16. december 2021 kl. 12-13  
Mødested: Online via Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Malene Kjær, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Frederik Thybo, Nina Sjørup Simonsen, Jonathan Lund Jensen, Marie 
Elisabeth Andersen 
 
 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall, Dorte Lindvand Pedersen 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 

2. Studentersager siden sidst 
Studienævnet havde ingen kommentarer til studentersager siden sidst. 

 
3. Drøftelse: Status på handleplan - handling nr. 3. Køn og trivsel 

Baggrunden er at der på Statusmøde 2021 blev kommenteret på at en relativt 
høj andel af mænd angav at de følte sig ensomme ofte. 
 
Studienævnet drøftede datagrundlaget, herunder indgav tvivl om 
brugen/betydningen af begreberne stress, pres og ensomhed og dennes 
betydning for tolkningsgrundlaget. Studienævnet vurderede at der på det 
foreliggende grundlag ikke er behov for at lave deciderede tiltag, men at 
studienævnet ønsker at holde øje med udviklingen over tid, hvorefter man vil 
vurderer evt. behov. Studienævnet opfordrer til at man i højere grad kan 
forventningsafstemme i relevante fora, om hvad det vil sige at være 
studerende for at imødekomme de studerendes oplevelse af mistrivsel, 
herunder præstationspres, belastningsgrad mv.  
 
I tillæg til dette vil Studienævnet fokusere mere målrettet på at sikre en jævn 
fordeling af belastning i forhold til indhold i undervisning, placering af 
undervisning og eksamen. Dette vil gøres i forbindelse med de løbende 
kursusevalueringer, jf. tilrettelæggelsen af 3. semester på forrige møde. 
 

4. Aftagerpanelmøde 2022 
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Temaet for aftagerpanelmødet i 2022 vil blive Bekræftelse. Beskæftigelse 
fylder meget for de studerende og selvsagt er det vigtigt at uddannelsen 
uddanner dimittender, der er relevante for arbejdsmarkedet. 
 
Formen på mødet vil være drøftelse i grupper hvor aftagerne har ordet. 
Aftagerne vil blive forberedt på form og indhold inden mødet med spørgsmål 
til refleksion, men ikke decideret oplæg. 
 
Datoen fastlægges til d. 23. februar på Dalgas Avenue fra kl. 12-15. 

 
5. Godkendelse af valgfag for efteråret 2022. 

• Vagfagene blev godkendt til udbud 
• Eksperimentel biomekanik: de eksperimenterende dele af kurset vil 

foregå i Hammel 
• Præstationsoptimering afventer endelig udbud til efter en endelig 

ansættelse er faldet på plads i medio januar.  
• Sport an globalization. KRT undersøger med Jörg, hvordan 

undervisningen skal foregå/placeres  
• Antal valgfag: FT og JL påpeger begge at der er få valgfag til rådighed, 

særligt hvis man ønsker den naturvidenskabelige retning. 
• KRT tager input med videre og undersøge om det er muligt at udvikle 

et nyt valgfag inden for det humanfysiologiske felt, dog med højde for  
økonomi, dimensionering mv, hvorfor toningen af uddannelsen også 
kan sikres gennem kursusudbud fra andre uddannelser eks. på IFS. 
 

6. Nyt om Corona og eksamen V21/22 
• Der afholder eksamen i januar med fysisk fremmøde. Der planlægges 

en plan-B, som kan rulles ud med kort varsel. Planen vil tage 
udgangspunkt i sidste års model for afholdes af eksamen under 
corona. 

 
7. Nyt fra studerende 

• Der var intet yderligere nyt fra studerende 
 

8. Gensidig orientering 
• Simon Lønbro, Dorte Lindvand og Vibeke Westphall deltog på 

dialogmøde om psykiske funktionsnedsættelser. Der kommer ikke 
nogen endegyldige konklusioner på mødet, men der vil blive arbejdet 
videre med modeller for en mere lige og ensartet tildeling af særlige 
prøvevilkår på tværs af Healths uddannelser. HE studier har bolden 
indtil videre. 
 

9. Eventuelt 
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• Der er blevet ansat en ny studenterstudievejleder, Johanne fra 3. 
semester F22, vikar for Lauritz. Hun vil fortsætte som 
studenterstudievejleder, når Cecilie stopper til sommer. 

• HS: deltager i arbejdsgruppe om temadag, og der ønskes forslag til 
personer der kan holde hoved-oplæg og mindre oplæg/workshops. HS 
fik en række navngivne personer, som han kan kontakte eller bringe 
videre til arbejdsgruppen. 

 
Mødet sluttede 13.05 


