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Mødedato: 28. februar 2022, kl. 10-14.00   
Mødested: 3410 - 345, Dalgas Avenue 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Idrætsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Simon Lønbro 
Studerende: Frederik Thybo, Laura Ladekjær, Marie Elisabeth Andersen 
HE Studier: Dorte Lindvald Petersen, Vibeke Lundbye Westphall  
 
Afbud: Malene Kjær, Jonathan Lund Jessen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Studentersager siden sidst 

Der var ingen kommentarer til sager siden sidst. 
 

3. Drøftelse: Studenterrekruttering 
 
På foranledning af drøftelse i HUF ønskes der en drøftelse af hvilke behov og 
muligheder studienævnet ser for rekruttering af studerende til uddannelsen. Disse 
input vil blive brugt til at danne en fælles ramme om eller justeringer af 
rekrutteringsaktiviteterne på Health.  
 
Dorte Lindvald Petersen, studievejleder, indledte punktet med at skitsere hvilke 
rekrutteringsaktiviteter der er for nuværende, herunder u-days, studiepratik i uge 43 
og det rullende universitet.  
 
Dernæst drøftede studienævnet hvilken fortælling man ønsker at give af uddannelsen 
overfor kommende studerende. Studienævnet indstillede at fokus skal være på at 
uddannelsen kan koble teori og praktiske elementer, og at uddannelsen er en bred 
temauddannelse. Dertil er der et godt studiemiljø. 
 
Studerende, både nuværende og kommende er usikre på, hvad de skal bruge deres 
uddannelse til. Derfor skal der tages initiativ til at blive skarpere på, hvilke 
kompetencer de studerende opnår og hvad de konkret kan anvendes til. Eks. skal det 
understreges at man ikke kun kan blive gymnasielærer, hvis man vælger tilvalg. I 
undervisningen skal de studerende gøres opmærksom på, hvordan eks. 
metodekompetencer kan anvendes i et bredt arbejdsmarkedsperspektiv. 
 
Forslag til det videre arbejde, særligt vedr. karriere:  
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Med udgangspunkt i de fem aftagerkategorier kan der udarbejdes konkrete og 
personlige eksampler på, hvilke kompetencer fra uddannelsen som tidligere 
studerende fra idrætsvidenskab anvender i deres job, herunder hvilke af de tre spor 
der har givet adgang til hvilke jobs. 
Cecilie, studenterstudievejleder, vil sammen med Dorte arbejdere videre med 
ovenstående i dialog med SN og fagmiljøet. 
 
Opsummerende: 
Der er ikke rekrutteringsproblemer til uddannelsen, der er altid flere ansøgere end 
pladser. Der er ca. 60/40 mand/kvinde og en meget lav kulturel diversitet.  
På trods af den høje søgning, ønsker man at sikre at det er de rigtige der kommer ind, 
så de ikke falder fra tidligt. 
Uddannelsen skal - også i forlængelse af seneste møde i aftagerpanelet – have et større 
eller fornyet fokus på, at klæde de studerende på til fremtidig beskæftigelse, evt. ved 
flere karriere initiativer, som studerende efterspørger. 
 
4. Opfølgning på aftagerpanelmødet 
Med baggrund i udkast til referatet fra aftagerpanelmødet d 23.02.2022 drøftede 
studienævnet input fra aftagerpanelmødet. Særligt var fokus på de fremadrettede 
initiativer eller fokusområder som panelet angav. Et centralt tema for aftagerne var at:  

• De studerendes kompetencer, herunder eks. metodekendskab, skal 
synliggøres og med fordel løbende i undervisningen aktualiseres/relatere 
opgaver på arbejdsmarkedet 

• Der efterspørges særligt de generiske kompetencer, da aftagerne oplever at 
man som (akademisk) metodestærk kan sætte sig ind i mange forskellige 
tematikker og problemstillinger 

• Omstillingsparathed er en central egenskab for kommende medarbejdere på 
arbejdsmarkedet 

• Det særegne for uddannelsen er der er en stærk og direkte applicerbar 
sammenhæng mellem teori og praksis. 

• På trods af vigtigheden af de generiske kompetencer skal uddannelsen holde 
fast i det idrætsfaglige 

 
5. Orientering: Ny eksamensbekendtgørelse og indstillingsbetingelser 
 
VLW orienterede om at, der i forbindelse med den nye eksamensbekendtgørelse, der 
træder i kraft pr. 1.9.2022, hvor det er specificeret at studerende skal have mulighed 
for at opnå indstillingsbetingelser mellem ordinær og reeksamen, hvis de ikke er blevet 
indstillet til ordinær eksamen. Der pågår derfor et arbejde med at sikre at de 
studerende kan få indhentet deres indstillingsbetingelser inden reeksamen. For de 
kurser, hvor eksamen ikke er undervisningsdeltagelse, bortfalder b-prøveformen, og 
de studerende skal til reeksamen i samme form som ordinær. 
Kursusansvarlige har frist til d. 17. marts til at komme med forslag til ændring af 
indstillingsbetingelse og/eller alternativ indstillingsbetingelse. Forslagene vil blive 
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behandlet på studienævnsmødet i marts, hvorefter de vil blive endelig godkendt på 
mødet i april med henblik på offentliggørelse inden 1. maj, hvor studerende skal melde 
sig til efterårets kurser 
 
6. Status på Almuneforeningen og karriereindsatser på idræt 
6.1 Simon. Lønbro orienterede om at alumneforeningen er blevet nedlagt, fordi 

arrangementerne ikke mødte opbakning fra målgruppen. Foreningen har 8000 
kr. på kontoen som skal gå til faglige arrangementer blandt studerende. SAV er 
blevet spurgt om de vil overtage bestyrelsen af midlerne, men de er ikke vendt 
tilbage. Thomas Bull er karriere ambassadør på uddannelsen. 

6.2 Se under punkt 3. 
6.3 Det fælles karriereinitiativ ”Fremtidens arbejdsmarkedet” på tværs af IFS   

afholdes d. 10. marts og der er pt. 60 tilmeldte, her 10 fra idræt. De studerende i 
SN sender et motiveret opslag ud i relevante facebookgrupper på tværs af 
årgange for at promovere. Henrik sender oplægsholderes navne til Frederik og 
Marie. 

 
7. Nyt fra studerendee 
7.1. En studerende har henvendt sig, fordi hun er utilfreds med, at der ikke er 
rammeudvidelse for studerende med centralt fag på idræt og tilvalg på matematik. Det 
synes ikke rimeligt.  
7.1.A. KRT: Det faglige miljø er helt enig i den studerendes betragtning, og at det kan 
skævvride jobmulighederne. Der bliver arbejdet på at søge en løsning, men det kræver 
ændring af idræts placering uddannelsesgruppe/kategori i ministeriet. Der er en 
proces i gang mellem prodekanerne på Health og Nat samt dialog med SDU og AAU 
med henblik på en samlet ansøgning til ministeriet.  
 
7.2. Nyt studenterforum på tværs af uddannelserne på Health er oprettet/under 
oprettelse på initiativ af Prodekan. MEA, næstformand, har været til første møde. 
Ideen bag er at studerende har et uddannelsesråd, hvor fælles behov og muligheder 
kan drøftes på tværs. Herunder at studerende kan inviteres til at deltage i 
arbejdsgrupper i HUF, blandt andet arbejdsgruppe om internationalisering og fælles 
pædagogiske principper. Idræt har ikke som sådan studenterpolitiske foreninger eller 
en kultur for at være politisk aktiv. Marie holder studienævnet løbende opdateret om 
arbejdet i den nye forum. 
 
8. Gensidig orientering 

• Der er intet nyt om kantinen eller te-køkken. Sagen ligger på instituttet hos 
Annette Bachman og Ask Vest. 

• Optag S 22. Der optages på BA 68 til sommer + 15 på tilvalg. Målet er at 
fastholde 3 hold. Så det kommer til at svare til KA optaget på 43 om 5 år. 

• I år var der kun 7 studerende til tilvalgsdag, for at høre om idræt. Det var 
online, men man er OBS på at der skal være mere fokus på arrangementet 
næste år. 
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9. Eventuelt 
 
Der var intet til eventuelt. Mødet sluttede 11.40 
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