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1.  Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkendte dagsordenen 
 
2. Orientering: studentersager 

Studienævnet tog oversigten over afgjorte studentersager til efterretning.  
 

3. Beslutning: Fastsættelse af mødedatoer for E20 
Studienævnet besluttede at fastsætte følgende datoer for studienævnsmøder for 
efteråret 2020:  
(August: Tirsdag 18. august var fastlagt – Uwe og Camilla kan ikke deltage) 
September: Tirsdag d. 22.  
Oktober:  Mandag d. 26.  
November: Tirsdag d. 24.  
December: Tirsdag d. 15.   
 
Alle møder afholdes fra 15.00-17.00 
 

4. Beslutning: Flytning af litteraturkursus fra Modul 6 til Modul 7 gæl-
dende fra efteråret 2020 
 
Studienævnet imødekom indstillingen og godkendte at litteraturkurset på modul 
6 flyttes til modul 7, gældende fra efteråret 2020.  
Læringsmålene fastholdes som de er i henholdsvis modul 6 og 7, men kurset flyt-
tes til afholdes på modul 7, hvor der er et mere relevant fagligt sigte med kurset.  
 

5. Orientering: Sammensætning af studienævn 
• Lotte Andersen træder ud og Dorte Lindelof, suppleant, overtager hendes 

plads som fast medlem. 
•  Jeppe Damm Poulsen er fast observatør fra og med maj 2020 og indtil 

valg.  
Beslutningerne formaliseres ved valget i efteråret, men valgsekretariatet er orien-
teret om processen og ændringerne. 

• Camilla Mai Juul, som er valgt næstformand træder ud af nævnet, da hun 
afslutter sin uddannelse pr. 1. september 2020.  

Mødedato: 15. juni 2020 kl. 15.30-17.30 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Ekstraordinært møde i Studienævnet for oral sundhed  
Deltagere: 
Medlemmer: Chris Ejlerskov, Uwe Henriksen, Jensa Ottosdottir, Camilla Mai Juul (KT-
studerende) 
Observatører: Jeppe Damm Poulsen (TP-studerende), Anne-Marie Christensen (studie-
vejledningen), Lene Meilstrup Martinussen (studieleder) 
HE Studier: Lene Marie Ehrhorn, Vibeke Lundbye Westphall (ref.).  
Afbud: Dorte Lindelof, Ann Cathrine Kolding Andersen, Ulla Bæk Lindtoft 
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• Anne-Marie Christensen går på efterløn og stopper som observatør i stu-
dienævnet.  

• Der vil blive igangsat en proces for at sikre en holdbar sammensætning 
efter sommerferien. 

 
6. Status på revisionsprocesser for Klinisk tandteknikker og tandpleje-

uddannelsen   
Delprojektgruppeformanden for revision af tandplejeuddannelsen gav en status 
på arbejdet, herunder arbejdet med en ny koordineret tidsplan med odontologi 
begyndende fra september 2020, at Dorte Snog bliver tilknyttet delprojektgrup-
pen som klinisk tovholder og at den nye nationale studieordning nu er sendt til 
styrelsen til endelig godkendelse.  
Ansøgningen til klinisk tandtekniker sendes til AU Uddannelse d. 17. juni inden 
den sendes til godkendelse i styrelsen. Kursusudviklingsprocessen for uddannel-
sen i klinisk tandtekniker kører i sit eget spor, da ordningen implementeres fra 
2021 og ikke 2022 som både tandplejeuddannelsen og bacheloruddannelsen i 
odontologi gør. 
Studieleder tilbyder nylig observatør Jeppe Damm Poulsen en introduktion til re-
visionsprocessen efter sommerferien. 
 
 

7. Nyt fra studerende  
Der kom input til, at Zoom kunne bruges til rene forelæsninger, hvor der ikke var 
knyttet andre læringsaktiviteter til, også i fremtiden, da dette ville spare stude-
rende for rejsetid på dage med 2 timers undervisning. Man ville ligeledes kunne 
optage det. Derudover har der været udfordring med at studerende har forladt 
Zoom, når der skulle laves gruppearbejde. Det er vurderingen af dette kun været 
et problem på modul 4 og ikke de senere moduler, måske fordi de studerende ikke 
er så trygge ved hinanden endnu eller føler et behov for at samtale med studie-
kammerater på samme måde som de der kender hinanden bedre på de senere 
moduler gør det. 
 

8. Nyt fra studieleder mfl.  
Studieleder orienterede om ny eksamensdato for KT, der rykkes én dag frem til 
25. og 26. august pga. studiestartsarrangement. 
 

9. Eventuelt, evaluering af mødet og indkomne punkter til næste møde 
Studienævnet takkede Camilla og Anne-Marie mange gange for deres arbejde i 
studienævnet og ønskede dem god fornøjelse med alt det nye henholdsvis på og 
uden for arbejdsmarkedet. Studienævnet bød velkommen til Lene Marie Ehrhorn, 
der overtager studienævnsbetjeningen fra Vibeke, mens Vibeke er på barsel. 
 
Mødet sluttede kl. 16.35. 
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