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Mødedato: 29. januar 2021, kl. 13-14 
Mødested: fremgår af indkaldelse i outlook  
Mødeemne: konstituerende studienævnsmøde studienævnet for odontologi  
 
Deltagere: Eva Karring (til og med punkt 4), Irene Dige, Louise Hauge Matzen, 
Charlotte Bender, Golnoush Bahrami Møller, David Christian Evar Kraft, Barbara Ey-
olfsdóttir Ellendersen, Karina Herholdt Petersen,  
HE Studier: Mia Schou Johansen, Bjørn Blidegaard, Eline Skjøttgaard Lorentzen 
 
Afbud: Katrine Mølgaard Johannsen, Ellen Holck Kristensen, Cecilie Krogsgaard, 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

 

2. Præsentation af studienævnets medlemmer og øvrige mødedeltagere  

Afgående studienævnsformand Eva Karring bød velkommen og præsenterede stu-

dienævnets medlemmer og takkede alle og særligt de nye medlemmer for at gå 

ind i arbejdet.  

 

3. Intro til studienævnets arbejde  

Eva Karring introducerede med afsæt i bilagene studienævnets arbejde, herunder 

regelgrundlaget, samarbejdspartnere og særlige opgaver.  

Der blev stillet spørgsmål til, hvor det fremgår, hvilke valggrupper samt antal der 

er valgbare til studienævnet, VIP, DVIP og studerende samt om det kan tilføjes i 

forretningsordenen?  

Spørgsmålet er efterfølgende vendt med Valgsekretariatet. Sammensætningen er 

besluttet af dekanen og fremgår af valgcirkulæret som udkommer forud for hvert 

efterårsvalg. Studienævnet er velkommen til at træffe beslutning om at tilføje 

sammensætningen til forretningsordenen.  

 

4. Valg af formand  
Irene Dige takkede Eva Karring for hendes store arbejde som formand for nævnet 
i mange år og udtrykte tilfredshed med, at Eva fortsat er en del af arbejdet med 
revision af uddannelsens studieordninger.  
 
Louise Hauge Matzen blev valg som ny formand for studienævnet.  
Louise takkede for valget og takkede ligeledes Eva for hendes arbejde for nævnet.  
Herefter overtog Louise mødeledelsen og Eva forlod mødet.  
 

5. Valg af stedfortræder for formand   
Irene Dige blev valgt som stedfortræder for formaden.  
  

6. Valg af næstformand blandt de studerende   
Barbara Eyolfsdóttir Ellendersen orienterede om, at de studerende indstiller El-
len Holck Kristensen som næstformand for studienævnet. Ellen er indforstået 
med indstillingen trods fravær fra dagens møde.  
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Ellen blev Holck Kristensen blev valg til næstformand.  

 

7. Indstilling af studieleder til dekanen 

Studienævnet indstillede Irene Dige som studieleder til dekanen. På baggrund af 

indstillingen udpeger Dekanen studieleder for en periode på 3 år.  

 

8. Mødedatoer foråret 2020   
Studienævnet aftalte at Louise Hauge Matzen og Bjørn Blidegaard fastlægger da-
toer for forårets møderække. Møderne vil ligge fra 17.15 og skiftevis over ugens 
midterste dage (tirs.-torsdag)    
 

 
 

 

 


