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Mødedato: 21. september 2021, kl. 15.00-17.00 
Mødested: 1614-374 
Mødeemne: Studienævnsmøde i studienævn for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Undervisere: Lene Meilstrup Martinussen, Dorte Lindelof, Uwe Henriksen (punkt 1-4), Heidi 
Kjærhede Sejthen, Chris Ejlerskov 
Studerende: Jeppe Damm Poulsen 
Observatører: Helle Hornhaver, Lars Lauritzen  
Studieadministrationen: Julie Schmidt Fallesen   
 
Afbud: Mette Aakjær 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager til behandling  
Ingen studentersager til behandling  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  
Studienævnet havde ingen kommentarer siden sidst. 
 
4. Beslutning: Placering af prøveforsøg  
Studienævnet drøftede indstillingen og de forskellige fordele og ulemper. I drøftelsen 
fremkom bl.a. følgende overvejelser:  

• Kan vi risikerer at studerende falder fra uddannelsen, hvis de bliver nødt til at 
vente et år på kunne gå til undervisning/eksamen? 

• I de fleste tilfælde vil det være en stor ekstra ressource for underviserne at 
skulle udarbejde et ekstra eksamenssæt.  

• Langt de fleste studerende består deres eksamen ved 1. eller 2. prøveforsøg.  
• Hvad mon de gør på andre modulopbyggede professionsbacheloruddannelser?  
• I nogle tilfælde vil det fagligt set give bedre mening at den studerende venter 

med at aflægge 3. forsøg til om et år, end at ”skynde sig” igennem. Det vil give 
tid til læring og refleksion inden det sidste forsøg bruges. I nogle tilfælde vil 
det dog fagligt set give bedre mening at tilbyde den studerende et 3. prøvefor-
søg før næste ordinære termin, f.eks. i de tilfælde, hvor et dumpet 1. forsøg og 
et dumpet 2. forsøg ikke skyldes faglige grunde, men at den studerende ikke 
har overholdt formalia.  

• Det er OK, at der er en konsekvens ved ikke at bestå eksamen efter to forsøg. 
Der er som sådan ikke noget forkert eller galt med, at den studerende skal 
vente et år på næste eksamensudbud.  

• Studerende der mener at usædvanlige forhold gør sig gældende, kan søge om 
at få tilbudt et 3. prøveforsøg før næste ordinære termin. 
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Studienævnet besluttede på baggrund af drøftelsen at fastholde, at studerende tilmel-
des et eventuelt 3. prøveforsøg ved næste ordinære termin, sådan som det står beskre-
vet i studieordningen og i AU’s prøveregler. Studieleder formidler beslutningen til kur-
susansvarlige og undervisere.  
 
Studienævnet fastholdt, at et eventuelt 3. prøveforsøg på Modul 12 tilrettelægges indi-
viduelt.  
 
Studienævnets drøftelse gav anledning til at overveje hvad de studerende tilbydes 
forud for et eventuelt 2. prøveforsøg eller 3. prøveforsøg. Studienævnet besluttede, at 
der skal tilrettelægges et temamøde i studienævnet vedr. dette, således at det blive 
mere tydeligt og ensartet hvilke vilkår/hvilket tilbud der gælder for de studerende i 
den sammenhæng. Er der stor variation på tværs af kurser/moduler? Og er der over-
ensstemmelse mellem det der står beskrevet i studieordningen og det der finder sted i 
virkeligheden?  
 
5. Drøftelse: Vurdering af undervisningsmiljøet  
Lene indledte med en kort baggrunden for punktet. Studienævnet bemærkede, at data-
materialet bærer præg af at være afgivet under corona. Derudover er det vigtigt at 
holde sig for øje, at svarprocenterne ikke er tilfredsstillende og at det derfor er begræn-
set hvor mange handlinger det giver mening at iværksættes på baggrund datamateria-
let.  
Svarprocent TP: 26% (56 ud af 218)  
Svarprocent KT: 27% (9 ud af 33) 
 
Studienævnet drøftede datamaterialet og kom frem til følgende  

• Der er brug for en handleplan for feedback. Da studienævnet allerede har 
igangsat en handleplan vedr. feedback (jf. statusmødet 2021) formuleres der 
ikke yderligere handleplaner ift. feedback.  

• Der er brug for en handleplan for at styrke samarbejdet mellem de studerende 
og dermed det sociale studiemiljø. Julie skriver en handleplan på baggrund af 
studienævnets input og kommentarer og sender til godkendelse i studienæv-
net.  

• Der er brug for at informere de studerende om hvor de kan finde grupperum 
og læsepladser, både på Tandlægeskolen og generelt på Campus.  

• Der er brug for flere strømstik i Auditorium 1 på Tandlægeskolen 
 
Jf. procesplanen sender Julie studienævnets forslag til handleplaner til evt. videre be-
arbejdning og godkendelse i institutledelsen.  
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6. Orientering: valg 2021 – få indflydelse på din uddannelse  
Jeppe og Lars formidler informationen til de studerende. Julie orienterede om at HE 
Studier sender en fælles mail ud til alle studerende på Health om at der er mulighed 
for at stille op til valget og blive studenterrepræsentant i deres relevante studienævn.  
 
7. Orientering fra studieleder 
Lene orienterede om at der er afholdt møde med Circle U partner Oslo Universitet 
vedr. tandlægeuddannelsen og tandplejeruddannelsen.  
 
Lene orienterede om at hun har indkaldt til et opstartsmøde i uddannelsesforum for 
kursusansvarlige. På opstartsmødet skal kommissoriet for uddannelsesforum gennem-
gås og det skal drøftes hvordan der kan koordineres bedre/mere mellem uddannel-
serne.  
 
8. Evt.  
Jeppe nævnte, at han fortsat arbejder med kampagnen for at få flere mænd ind på 
tandplejeruddannelsen. Artiklen om Jeppe i Danske Tandplejeres blad udkommer i 
december 2021.  
 
Helle orienterede om, at det nu fremgår af hjemmesiden, at den nuværende KT uddan-
nelse nedlægges, og at den nye professionsbachelor starter i 2023.  
 
Studienævnet har fået AU’s nye kvalitetspolitik i høring og for at overholde høringsfri-
sten indkalder Julie til et kort ekstraordinært studienævnsmøde i uge 41.  
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