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Mødedato: 18. juni kl. 15.00-17.00 
Mødested: Det pædagogiske værksted 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Medlemmer: Lotte Andersen, Jensa Ottosdottir, Uwe Henriksen, Ulla Bæk Lindtoft, 
Sara Johanne Lin, Michael Hecht-Hansen. 
Observatører: Dorte Lindelof (Suppleant, TP); Mette Aakjær (studievejledningen), 
Lene Meilstrup Martinussen (studieleder) 
Sekretariat: Merethe Haugaard (ref.) 
Fraværende: Wadeer Dowezai (TP-studerende), Anne Krøldrup (TP-stude-
rende), Gunver Madsen og Lene Marie Erhorn 
 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
         Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 29.05.2018  

Der er ikke indkommet kommentarer på referatet fra mødet d. 29.05.2018. Refe-
raterne er dermed godkendt. 
            

3. Studentersager (lukket punkt) (udskudt) 
Der var ingen aktuelle sager under punktet. 
 

4. Tilbagemelding fra årets statusmøde 
Studieleder orienterede om drøftelserne på årets statusmøde for uddannelserne 
under studienævnet for oral sundhed: På baggrund af drøftelserne blev en hand-
leplan for 2018 udmøntet. 
Studieleder fremdrog særligt drøfterlsenre omkring førsteårsfrafald og dimmi-
tendledighed på tandpleje-uddannelsen. På begge områder blev det besluttet, at 
der skal udarbejdes en handleplan ofr indsats på området.  
Ift. handleplanen for indsatsen omkring dimmitend-ledigheden på tandpleje-ud-
dannelsen, blev det desuden aftalt at den skal rumme aktiviteter til at understøtte 
de studerendes jobsøgning. 
Studienævnet drøftede i den forbindelse relevansen af forskellige indsatser og 
fandt det overordnet vanskeligt at få klarhed over hvilke indsatser, der reelt kan 
reducere frafald og dimmitendledighed.  
Det blev påpeget, at uddannelsernes dimensionering (antal pladser på uddannel-
sen) baseres på dimmitendledighed og at det dermed potentielt har en sammen-
hæng for uddannelsens optag. 
Der var samtidig en undren over ledighedstallene, da mange studienævnsmed-
lemmer har en opfattelse af at dimmitenderne ikke er ledige, der kan dog være re-
gionale udfordringer. 
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Studienævnet vil modtage statusrapport fra mødet (inkl. handleplan 2018), når 
rapporten har været til kommentering blandt statusmødets deltagere. Studienæv-
net vil på det tidspunkt skulle forholde sig til de forskellige elementer i handlepla-
nen. 
I 2019 skal tandpleje og klinisk tandteknik gennemføre den 5 årlige uddannelses-
evaluering og deltager derfor ikke i statusmøde i 2019. 
 

5. Rettelser til studieordning for professionsbachelor i tandpleje 
Forudsætninger for prøvedeltagelse beskrives i studieordningen og dermed i kur-         
suskataloget. I studieordningen for professionsbachelor i tandpleje er der konsta-
teret en række fejl og unøjagtigheder i beskrivelsen af forudsætninger for prøve-
deltagelse og i enkelte andre bestemmelser.  
Studienævnet havde forud for mødet modtaget en oversigt over de nødvendige 
rettelser (se bilag til referat). Rettelserne anses overordnet for at være korrektur-
rettelser. 
 
Under punktet drøftede studienævnet hvordan underviserne i højere grad kan 
sikre at de studerende er aktive og får læring gennem opfyldelse af indstillingsbe-
tingelser. Det blev foreslået, at der i studieordningen bliver formuleret hvilken 
forventning uddannelsen har til aktiv deltagelse. Det blev påpeget at de stude-
rende kommer og er aktive når undervisningen understøtter deres læring. Derud-
over fandt studienævnet det overordnet vanskelige at udforme generelle bestem-
melser omkring hvordan man forventede de studerende var aktive, da det er af-
hængigt af undervisningsform og indhold. Det blev understreget, at den enkelte 
undervisere har en opgave med at bevidstgøre de studerende omkring forventnin-
gen til deres deltagelse. 
 
Studienævnet godkendte, at studieordningen for professionsbachelor i tandpleje 
opdateres med de til mødet vedlagte rettelser.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6. Urkund (plagieringskontrolsystem) 
På det seneste studienævnsmøde (29.05.2018) uddelegerede studienævnet be-
slutning om omfanget af den fremtidige kontrol til studieleder. 
Studieleder orienterede om, at omfanget var blevet drøftet, men endnu ikke ende-
ligt fastlagt. 
 
 

7. Mødeplan for efteråret 2018  
Studienævnet godkendte følgende mødeplan for E18  
 
28. august, kl. 15.00 – 17.00  
18. september, kl. 15.00-17.00 
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2. oktober (ekstra møde), kl. 15.00-17.00 
25. oktober, kl. 15.00-17.00 
13. november (ekstra møde), kl. 15.00-17.00 
27. november, kl. 15.00-17.00 
18. december, kl. 15.00-17.00 
15. januar 2019, kl. 15.00 – 17.00   
 

8. Fastlæggelse af tidspunkt for næste møde i aftagerpanelet  
Studienævnet godkendte følgende tidspunkt for næste møde i aftagerpanelet: 
6. december 2018, kl 17.30-20.00 
Studieleder gjorde i den forbindelse opmærksom på at studienævnet deltager i      

mødet med aftagerpanelet. 
  
9. Nyt fra uddannelsesledergruppen  

Studienævnsformanden orienterede om det seneste møde i uddannelsesleder-
gruppen. 
- Liza Strandgaard, CESU deltog, for at drøfte indhold for to workshops (8.11 

og 6.12) i efteråret. De to workshops har til formål at klæde deltagerne på til 
at arbejde med revision af studieordningerne. Deltagerkreds og nærmere 
indhold afventer. Vice-Institutleder Caroline Bindslev Hørsted og Liza 
Strandgaard følger op. 

- IOOS har ønsket at tandplejeruddannelsen får større mulighed for at tilrette-
lægge uddannelsesn udafhæning af andre uddannelsesinstitutioner.Uddan-
nelseschef Anna Bak Maigaard har afholdt telefonmøde med styrelsen ift. at 
få klarlagt mulighederne for at de bekendtgørelsesmæssige rammer for udar-
bejdelsen af studieordning på tandpleje blødes op. Styrelsen var positiv. Sty-
relsen ønkser at se et forslag til ny studieordning og at vi har sikret en koor-
dination med København omkring deres ønsker, forud for deres formelle be-
handling af forespørgslen.  

- Det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) har udarbejdet Politik for gravide. I 
forlængelse af denne politik skal uddannelserne på IOOS have udarbejdet 
procedure for gravide studerende. 

 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 
10. Orientering fra studieleder  

- Der er kommet nyt censorkorps for tandpleje og klinisk tandteknik, mens  
censorformandskabet er uændret. Administrationen for censorkorpset er 
flyttet til AU. Studieleder er tovholder for administrationen for AU. Det er 
under afklaring mellem instituttet og studieadministrationen, hvor den ad-
ministrative opgave skal placeres fremadrettet. 

- På Klinisk tandteknik optages 18 studerende i 2018. 
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- Fakultetet har nedsat lokale taskforce på HE. Denne taskforce har analyseret 
på lokalebehovet og har konkluderet, at der er et tilstrækkeligt antal under-
visningslokaler på fakultetet. Lokalerne skal dog udnyttes mere optimalt, så 
uddannelserne skal potentielt i højere grad bevæge sig rundt i parken og un-
dervisningen skal placeres i både morgen- og eftermiddagstimerne. 

 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Evaluering af mødet  
Sara Johanne Lin  fuldføres klinisk tandteknik-uddannelsen ved sommerekseman 
2018 og træder dermed ud af studienævnet. Studienævnsformanden takkede Sara 
Johanne Lin for hendes arbejde i studienævnet. 
Det blev aftalt, at HEs kvalitetsårshjul vil blive gennemgået på studienævnsmøde 
i forbindelse med, at studienævnet behandler statusrapport for 2018. 
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