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Mødedato: 2. februar kl. 15.00-15:45 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: 1. Konstituerende studienævnsmøde for Oral sundhed, 2. Studienævns-
møde for Oral sundhed 
 
Deltagere VIP: Lene Meilstrup Martinussen (studieleder), Chris Ejlerskov, Dorte Linde-
lof, Uwe Henriksen, Heidi Kjærhede Sejthen 
Deltagende studerende: Jeppe Damm Poulsen (TP-studerende), Sam Johnsen (KT-stu-
derende) 
Observatører: Lars Hilton Lauritzen (TP-studerende), Mette Aakjær (studievejlednin-
gen) 
Studieadministrationen: Eline Skjøttgaard Lorentzen (referent) 
 

 
 
Konstituerende studienævnsmøde for Oral sundhed 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Præsentation af studienævnets medlemmer (5 min.) 

Studienævnets medlemmer præsenterer sig kort for hinanden. 
 
3. Orientering om studienævnets arbejde (20 min.) 

Der orienteres om studienævnets arbejde.  
 

Bilag 1: Introduktion til studienævnets arbejde  
Bilag 2: Forretningsorden for Studienævn 
 

4. Valg af formand (5 min.) 
Formanden skal vælges blandt underviserne. Både studerende og undervisere har 
stemmeret til valget af formand. 

 
5. Valg af stedfortræder for formand (5 min.) 

Stedfortræder for formanden skal vælges blandt underviserne. Både studerende 
og undervisere har stemmeret til valget af stedfortræder. 

 
6. Valg af næstformand blandt de studerende (5 min.) 

Næstformanden skal vælges blandt de studerende. Både studerende og undervi-
sere har stemmeret til valget af næstformanden. 

 
7. Mødedatoer foråret 2021 (5 min.) 

Studienævnet bedes fastlægge mødedatoer og tidspunkter for foråret 2021. 
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Foreslåede mødeuger: 
Februar uge 8 (22. - 26. februar) 
Marts uge 12 (22. - 26. marts) 
April uge 16 (19.-23. april) 
Maj uge 21 (24.-28. maj) 
Juni uge 25 (21. – 25. juni) 
 

8. Evt.  
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