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Mødedato: 22. juni 2021, kl. 13.00-15.00  
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen 
 
Studerende: Jeppe Skov Madsen, Marie Elisabeth Andersen  
 
HE Studier: Dorthe Lindvald Pedersen, Vibeke Lundbye Westphall 
 
Afbud: Bjarke Andreasen, Malene Thisgaard Knudsen, Malene Kjær, Sofie Nielsen, Simon 
Lønbro 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
Ingen studentersager til behandling 
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Ingen bemærkninger til sager siden sidst 
 
4.Drøftelse: Medlemmer af studienævnet  
Jeppe Skov Madsen og Malene Thisgaard Knudsen udtrådte af studienævnet, da de 
begge færdiggøre deres uddannelse. Marie Elisabeth Andersen blev udpejet til kon-
taktperson indtil august-mødet, hvorefter der vil ske en afklaring på, hvem der vil være 
fungerende næstformand indtil efter næste ordinære konstituerende møde i januar.  
JSM og MEA melder ind med navne på nye medlemmer, der kan have observatørsta-
tus indtil næste valg. MEA foreslog Frederik Thybo, som VLW tager kontakt til. VLW 
kontakter Jonathan og Nina, der er valgte suppleanter, for at oplyse at de nu kan ind-
træde som faste medlemmer af nævnet. 
 
4. Drøftelse: Møde med aftagerpanel E21 
Studienævnet blev enige om, at planlægge mødet i aftagerpanelet til afholdelse ultimo 
januar 2022. I lyset af den udmeldte dimensioneringen, hvis konsekvenser endnu er 
uklare vil det ikke være meningsfuldt at inddrage aftagerne på nuværende tidspunkt. 
Til foråret vil rammerne for og konsekvenserne af dimensioneringen formodentlig 
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være kendt, hvorfor det kunne være relevant at inddrage perspektiver fra aftagerne på 
dette tidspunkt. Emnet og rammerne for mødet drøftes på studienævnsmødet i sep-
tember 2021, hvorefter invitationer til medlemmerne sendes ud. 
 
5. Drøftelse: Mødedatoer for E21 
Studienævnet besluttede at afholde møder på forskellige dage i løbet af den sidste uge i 
hver måned fra kl. 12-14, med udtagelse af augustmødet. 
 
August: tirsdag 24. august kl. 16.-17.30, hvorefter der arrangeres spisning kl 18-20.30 
September: onsdag d. 29. september kl. 12-14 
Oktober: tirsdag d. 26. oktober kl. 12-14 
November: mandag d. 29. november kl. 12-14 
December: torsdag d. 16. december kl. 12-14 
Januar: tirsdag d. 25. januar (ordinært og konstituerende) kl. 12-14 
 
 
6. Punkter fra studerende 

Certificering i Friluftsliv v. Jeppe  
JSM undrede sig over, hvorfor det ikke var muligt at opnå certificeringer i de forløb i 
friluftsliv som efterspørges til stillinger i undervisningssektoren generelt, herunder 
kano og sejlads. KRT vil drøfte mulighederne for at opnå certificering i specifikke fag-
områder i kurset med den nye underviser i kurset. 
 
KRT fulgte op på ønsket om en kaffemaskine på Dalgas, hvilket desværre ikke synes 
muligt inden for de ønskede økonomiske rammer. Derudover er det blevet afklaret, at 
det ikke er rentabelt for udbydere at tilbyde sandwich-udsalg eller drift af decideret 
kantine på Dalgas. JSM bemærkede det beklagelige heri, da sådan et sted vil betyde 
noget godt for studiemiljøet. KRT vil gå videre med at afsøge om der er mulighed for 
imødekomme de studerendes ønsker, fx at stille elkedler til kaffe/te til rådighed.  
 
7. Gensidig orientering 
 
Studieleder/studienævnsformand: KRT gav et kort resume af statusmødet d. 9. juni, 
hvor statuspapir og handleplan for 2021/2022 blev drøftet. Der var som forventet fo-
kus på de røde indikatorer, ledighed og studieintensitet. KRT bemærkede, at man på 
uddannelsen er godt i gang med initiativer, der skal skabe bro til erhvervslivet og ar-
bejdsmarkedet samt sikre tiltag der kan forbedre studieintensitet. Ud over de planlagte 
aktiviteter, der er beskrevet i udkastet til handleplanen, opfordrede Lise Wogesen 
Bach til, at der skulle undersøges om der er belæg for at lave særlige kønsspecifikke til-
tag for at forbedre trivslen. 
  
He studier: DLP fortalte at hun i forbindelse med tutorseminaret i august tilføjer infor-
mation om krænkende adfærd, der tager afsæt i AU-indsatsen på området. 
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Studienævnet drøftede kandidatoptaget i relation til den kommende dimensionerin-
gen. Kandidatsøgningen er relativt stor i år. 62 ud af 83 er retskravsstuderende og en 
stor del af de retskravsstuderende er fra AU, herefter AAU, SDU og KU. Øvrige ansø-
gere udgøres af professionsbachelorer og internationale studerende.  Dimensionerin-
gen har ikke nogen konsekvenser for kandidatoptaget i år, men man vil justere i ba-
cheloroptaget fra næste år, for at imødekomme dimensioneringen på kandidaten frem-
adrettet. 
 
8. Evt. 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 
Mødet sluttede 13.55.  
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