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Mødedato: 24. november kl. 15.00-17.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Oral Sundhed 
 
Deltagere VIP: Ulla Bæk Lindtoft (formand), Chris Ejlerskov, Dorte Lindelof, Uwe Hen-
riksen 
Observatører: Jeppe Damm Poulsen (TP-studerende), Sam Johnsen (KT-studerende), 
Lene Meilstrup Martinussen (studieleder),  
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent) 
Afbud: Jensa Ottosdottir Øregaard, Ann Cathrine Kolding Andersen (TP-studerende), 
Mette Aakjær (studievejledningen) 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt 5 Årsrapport fra censorformandskab flyttes til næste studienævnsmøde. 
Dagsordenen godkendes. 
 

2. Studentersager 
2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling. 

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Dyslektikere får delvist medhold pga. forskellige eksamenstyper. 
Orienteringen tages til efterretning. 
 

3. Orientering: Nyt fra studerende 
De studerende oplever manglende undervisning i normal anatomi røntgen. En 
tidligere underviser dækkede dette, men der undervises ikke i det nu. Det under-
søges, hvor undervisning i anatomi kan lægges ind. 

 
Skemaplanlægning med kun 30 min mellem fysisk og online undervisning er pro-
blematisk, da de studerende ikke kan nå hjem. Bestilling af lokaler online virker 
ikke optimalt, så de kan ikke booke et stort lokale. Lokaleplanlægningen er svær 
pga. corona-restriktioner, men skemalæggeren kontaktes for at finde en løsning. 
Undervisningsansvarlige bør være opmærksomme på dette under skemalægnin-
gen til næste semester. 
 
KT-studerende finder det svært at finde nærliggende pladser til ekstern praktik. 
Grundforløbet har praktik i samme periode, hvilket skaber forvirring i klinikkerne 
og færre pladser. Planlægningen er i gang med at finde pladser til de berørte stu-
deende, da der har været deadline for at indmelde allerede aftalte pladser. 
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4. Orientering: Undervisere på KT påvirket af nedlukning af Nordjylland  
Nordjylland er genåbnet, så nedlukningen skaber ikke længere et problem. Situa-
tionen resulterede i en uges delvis nedlukning på KT. 
 
Den planlagte kommunale praktik på TP er genoptaget for de fleste studerende. 
4-6 studerende følger nødstudieordningen og er stadig i praktik på tandlægesko-
len. 
 
Patienter med tæt relation til inficerede minkfarme må ikke møde op i klinikken. 
De studerende skal orienteres om dette, så de kan tage højde for det under plan-
lægningen af behandlinger. 

 
5. Årsrapport fra censorformandskab 

Punktet flyttes til næste studienævnsmøde. 
 
6. Orientering: Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020  

Rapportens konklusion stemmer overens med studienævnets oplevelse af situation. 
De positive erfaringer tages med videre. 
 
Der er en igangværende undersøgelse på instituttet af undervisernes inddragelse og 
understøttelse af EDU-IT.  
 
Orienteringen tages til efterretning. 

 
7. Nyt fra studieleder mfl. 

Der er udsendt en dimittendundersøgelse til en gruppe dimittender. Data er klar 
18. december.  
 
AU implementerer en række nye IT-systemer:  
- Brightspace erstatter Blackboard fra E21. Alle undervisere skal på kursus, og 

der er et ønske om deltagende studerende for at undersøge brugsmuligheder.  
- Kopernikus erstatter Stads.  
- PLAN erstatter WebUntis og en række andre systemer. 
- MoveON erstatter AUGO.  
- Fra S21 benyttes også Censor-IT.  
Man kan læse mere om de nye IT-systemer her: https://medarbejdere.au.dk/stra-
tegi/itgovernance/projekter/digitalstudierejse/  
 
Den 25. november afholdes det årlige møde mellem SKT, IOOS og Dansk Tand-
plejeforening med dialog om kompetencer og overgang til arbejdsmarkedet. TP 
har høj dimittendledighed, og dette er med som emne. 
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/itgovernance/projekter/digitalstudierejse/
https://medarbejdere.au.dk/strategi/itgovernance/projekter/digitalstudierejse/
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Dimittendledighed, førsteårsfrafald og first year experience, internationalisering 
og de nye studieordninger behandles som emner i studienævnet i foråret.  
 
Uddannelsesleder: Der afholdes MUS-samtaler for alle undervisere. Der er fokus på 
pædagogisk og didaktisk udvikling, trivsel samt krænkende adfærd. Det er hensigten 
at udarbejde en kompetenceudviklingsplan der sikrer kvalifikationsniveauet også på 
de kommende studieordninger 

 
8. Status på revisionsprojekt for tandplejeuddannelsen og uddannelsen i 

klinisk tandteknik  
TP: Projektet er i fase 3 med beskrivelsen af kurserne. Delprojektgruppen skal give til-
bageløb på de kvalitative kursusbeskrivelser.  
KT: Kursusudviklingen er i gang. Der er planlagt yderligere 2 arbejdsdage med kur-
susudvikling inden jul, og der frigøres plads i forårets skema til kursusudvikling.  
 
26. november forventes svar fra styrelsen for videregående uddannelse, om arbejdet 
med den nye Professionsbacheloruddannelse i klinisk tandteknik kan fortsætte. 

 
9. Evt.  

Et igangværende projekt skal støtte studerende i vanskelige overgange i studie-
livet, her med fokus på studiestarten. Der skal rekrutteres studerende til delta-
gelse i form af interviews. De studerende i studienævnene inddrages til denne re-
kruttering, men det er svært at finde studerende, der har lyst til at deltage.  

 
Der er en generel evalueringstræthed blandt studerende. Studienævnet kan have 
som indsatsområde at styrke studenterinvolveringen. 

 
Vinder af årets underviser på TP og KT er fundet og vil få overrakt prisen i decem-
ber. 
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