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Mødedato: 24. august kl. 16.30-17.30  
Mødested: 3410, 345 Dalgas Avenue 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab   
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Malene Kjær 
 
Studerende: Marie Elisabeth Andersen 
 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall 
 
Afbud: Bjarke Andreasen, Henrik Sørensen Nina Sjørup Simonsen, Jonathan Lund Jessen, 
Fredrik Thyboe, Dorthe Lindvald Pedersen 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsordenen  
Indledningsvis noteres det at Jeppe Skov Madsen og Malene Thisgaard Knudsen ud-
trådte af studienævnet ved juni-mødet, og Jonathan Lund Jessen og Nina Sjørup er 
indtrådt som medlemmer i kraft af rollen som valgte suppleanter. Frederik Thybo er 
fra september med som observatør. Malene Kjær er tilbage fra barsel og Bjarke Andre-
asen er igen suppleant. Bjarke vil fremover deltage ved møder efter behov. 
 
 
2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Studienævnet havde ingen bemærkninger til sager siden sidst. 
 
3.  Valgfagsudbud og beskrivelser til kursuskataloget 
Studienævnet drøftede og godkendte ændringsforslagene for valgfagsbeskrivelserne i  
Træningsplanlægning og Praktik som gymnasielærer. 
Ændringsforslag vedr. undervisningsform i valgfaget Sport og Etik drøftes med kur-
susansvarlig med henblik på endelig afklaring om behovet for ændringen. Studienæv-
net fandt ikke at ændringen ville skabe den ønskede klarhed for studerende. 
 
 
4. Sager fra studerende 
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Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en studerende, der vedrører forhold 
for studerende med dysleksi. Konkret ønsker den studerende, at tekstmateriale i pen-
sum bliver gjort tilgængelig i Word format, da de hjælpeprogrammer som studerende 
med dysleksi har til rådighed, bedst anvendes ved Word formatet. 

Studienævnes drøftede, hvordan behovet bedst kunne imødekommes. Studienævnet 
ønskede at anerkende den studerenes behov for at få gjort pensum tilgængelig. Studie-
nævnet indstiller at, underviserne på konkret opfordring vil gøre pensum tilgængelig i 
Word format, hvor det er muligt. Det understrejes at det kun vil ske ved opfordring, og 
først når He Studier endeligt har afklaret om der er lovgivning i forhold til copyright, 
der ulovliggør denne praksis.  VLW laver udkast til svar til den studerende til KRT.  

5. Gensidig orientering 
KRT gav Studienævnet et indblik i tilmeldte til fagene for E22. Der er ikke afklaring 
om udstyr til kurset Eksperimentel Biomekanik, hvor der i år er 15 studerende. Afkla-
ring udestår. 
KRT kommenterede kandidatoptaget, som er rekord højt med 77 optagne, mod sidste 
års optag på 46. Det viser at der er interesse om uddannelsen og at den er efterspurgt 
på trods af den fremtidige dimensionering.  Der er en større gruppe af studerende, der 
ikke er AU studerende, og det bliver interessant at se, hvor de er fra.  
 
 
6. Evt. 
 
MEA er i gang med at indhente tilbud om kaffemaskine til brug af og for de stude-
rende. Evt. materiale der kan danne udgangspunkt for drøftelse, vil blive præsenteret 
på et kommende møde 
 
Mødet sluttede 17.15. 
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