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Saxo Studienævn  

M Ø D E R E F E R A T  25. MAJ 2020 

Forum Saxo Studienævn  

Møde afholdt 25. maj 2020 kl. 13-15.30  

Sted Zoom  

Referent Sara Holm-Meier  

Til stede 

Per Ole Rindel (POR), Anton Skovsgaard Christensen (ASC), Heine Hansen 

(HH), Tine Damsholt (TD), Christine Delcomyn Dohn (CDD), Jane Fejfer 

(JF), Sofie Lene Bak (SLB), Lisa Marie Andersson (LMA) Jakob Pedersen 

Udengaard (JPU) 

Desuden deltog Benedicte Fonnesbech-Wulff (BFW), Lasse Sonne (LS) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referater fra den 30. april 2020 og det ekstraordinære 

SN-møde den 6. maj 2020. 

3. Meddelelser 

4. Behandling af omlægning af reeksamen 

5. Behandling af Uddannelsesredegørelsen 2020 (Vedhæftet) 

6. Behandling af Uddannelsesevalueringen på Arkæologi (Vedhæftet) 

7. Løbende drøftelse af studiemiljøet, herunder status på COVID-19 og 

fase 2. 

8. Specialefejring 

9. Drøftelse af KU’s vision for bæredygtig udvikling 

10. Drøftelse af KU’s strategi 2020-24. 

11. Behandling af kursusevalueringer for E19 



 

SIDE 2 AF 3 12. Behandling af pensumbestemmelser på Forhistorisk Arkæologi 

13. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referater fra den 30. april 2020 og det 

ekstraordinære SN-møde den 6. maj 2020. 

Godkendt med enkelte rettelser 

 

Ad 3) Meddelelser 

Ingen meddelelser 

 

Ad 4) Behandling af omlægning af reeksamen og sommereksamen 

Der var flere i Studienævnet, der var utilfredse med prodekanens udmelding 

om, at eksamen ikke kan afholdes på campus, selvom Nørregade havde 

meldt ud, at det var en Studienævnsbeslutning. 

Efter en diskussion om hvilken linje, der ville skulle ligges, hvis eksaminer 

på campus tillades, blev det besluttet at sende en protest til prodekanen med 

en efterfølgende afklaring af, hvilke fag, der ifølge Studienævnet, vil kunne 

afholde eksamen på campus – forudsat at de sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger bliver overholdt. 

[Prodekanen har efterfølgende svaret, at det ikke vil være en mulighed at 

afholde eksaminer på campus.] 

Det blev ligeledes besluttet, at alle reeksaminer skal afholdes som de 

omlagte sommereksaminer, selvom der åbnes for campus i august. Hvis der 

til reeksamen er tilmeldinger til eksaminer, der ikke er omlagte, afholdes 

eksaminerne på ordinær vis, hvis muligt. 

 

Ad 5) Behandling af Uddannelsesredegørelsen 2020 (Vedhæftet) 

LS redegjorde for de enkelte minimale ting, der var rettet.  

Frafald kan i nuværende situation være svært at gøre noget ved, da vi ikke 

ved, hvad COVID-19 eventuelt gør ved frafald.  

Uddannelsesredegørelsen er godkendt. 

 

Ad 6) Behandling af Uddannelsesevalueringen på Arkæologi 

(Vedhæftet) 

LS redegjorde for enkelte mindre ændringer og den videre proces. POR 

påpegede, at det skal tydeliggøres, hvem afsenderen af evalueringen er, da 

den i nuværende form kan læses meget forskelligt, hvis det læses af eksterne 

parter. CDD påpegede, at de studerende på Forhistorisk har indspark til 

evalueringen. 

Der arbejdes videre med uddannelsesevalueringerne. 



 

SIDE 3 AF 3  

Ad 7) Løbende drøftelse af studiemiljøet, herunder status på COVID-

19 og fase 2. 

Fagene redegjorde for en række udfordringer, og særligt 2. semesters 

studerende rammes hårdt. Der har på flere fag været afholdt online 

infomøder om det kommende semesters kurser, og de har været en succes 

med mange deltagende, ligesom der på nogle fag er oprettet hotlines til 

hjælp til læsegrupper osv. 

Der er generelt stor utryghed ved situationen, og bekymring for, hvordan det 

kommende semester kommer til at se ud. Den sociale interaktion savnes af 

alle. 

 

Ad 8) Specialefejring 

Det blev besluttet at sende en mail til de specialestuderende, om at vi 

afholder specialefejring, så snart det er muligt. Der sigtes mod at en fejring 

omkring 1. september. – eventuelt afholdt på fagniveau for at overholde 

COVID-19-forbeholdene. 

 

Ad 9) Drøftelse af KU’s vision for bæredygtig udvikling 

Der var enighed om, at det er meget åbent, hvad visionen skal betyde i 

praksis. POR opfordrer SN-medlemmerne til at skrive til ham i løbet af 

ugen, så svarer han FAK sidst på ugen, 

 

Ad 10) Drøftelse af KU’s strategi 2020-24. 

Studienævnets høringssvar er indsendt allerede. Der er møde med den nye 

midlertidige dekan i juni. Den oprindelige procesplan fastholdes. 

 

Ad 11) Behandling af kursusevalueringer for E19 

Udsat til næste møde. 

 

Ad 12) Behandling af pensumbestemmelser på Forhistorisk Arkæologi 

Udsat til næste møde. 

 

Ad 13) Eventuelt 

TD spurgte til underskrivelse af specialekontrakten – LS klargjorde, at en 

skriftlig bekræftelse fra underviseren gør det ud for en underskrift. 

LS har lavet en Doodle til kvote-2-udvalget. 

JPU foreslår, at der skal laves en handleplan for, hvordan næste semester 

kommer til at ske, så det kan skabe en tryghed.  

POR foreslår, at det bliver et punkt på næste møde.  

 


