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Forum Studienævnet for Teologi  

Møde afholdt 6. maj 2021  

Sted Online  

Referent Stephan Reinemer  

Til stede 

Niels Henrik Gregersen (formand, ViP), Jesper Høgenhaven (ViP), Amalie 

Grøndal Henriksen (stud.), Lars Kristian Lyngberg-Larsen (stud.), Anna 

Ravn Mortensen (stud. suppl.), Marlene Ringgaard Lorensen - til 11.00, pkt. 

5 (studieleder), Maj-Britt Johannsen (studiechef), Stephan Reinemer (sekr.) 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Flere punkter blev rokeret. 

Pkt. 7 (nyt punkt 9) om uddannelsesredegørelser udgik til 

behandling på juni-mødet. 

Nyt punkt 3 om kommende SN-møde blev tilføjet. 

Derudover godkendt 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Nævnet godkender referat fra seneste SN-møde 

Godkendt med ændring af en mindre fejl. 

 

Ad 3) Mødedato for juni 

Da der er sammenfald med eksaminer ønskes datoen flyttet.  



 

SIDE 2 AF 4 Mødet flyttes til tirsdag d. 15. juni kl. 12.30 

 

Ad 4) Drøftelse: Forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed på 

uddannelsen herunder holdstørrelser 

Nævnet drøftede forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed på 

uddannelsen, herunder holdstørrelser, på baggrund notat fra en 

behandling af emnet i Fagrådet. 

Stud. Kirstine Schøler Hjort præsenterede fagrådets drøftelse, som 

særligt angik holdstørrelser. Fagrådet mener, at der allerede er god 

mulighed for at varetage mundtligheden i undervisning ved 

holdundervisningen. Til gengæld ser man en risiko for at større 

hold vil hindre den faglige samtale i undervisningen. 

Fagrådet fremførte også det synspunkt, at den kompetente 

studerende skal understøttes, men også selv tage ansvar inden for 

de muligheder der tilbydes. Det er derfor vigtigt at fakultetet 

understøtter det fag-sociale miljø. 

Formanden påpegede, at holdstørrelsen allerede udgør et problem 

på de store hold på 1. årgang. 

Studieleder uddybede, at de indledende grundfag på uddannelsen 

betragtes som forelæsninger og derfor er omfangsrige. 

Det blev fremført, at på de senere fag, dogmatik, kunne det godt 

være nødvendigt med færre studerende. 

Studiechefen fortalte, at BA-fagene på de to første år vil have 

holdstørrelser over 25, også fordi der ikke er undervisere til at 

udbyde flere hold.  

Det blev påpeget, at de store hold, herunder Bibelkundskab, passer 

godt til indføring i et fakta-tungt emne. 

Studieleder fortalte, at dimittend-undersøgelserne bredt viser at 

Teologistuderende er mere tilfredse end andre KU-studerende. 

TEO er også et fakultet med relativt små holdstørrelser 

sammenlignet med andre uddannelser. 

I forhold til det socialt-faglige miljø blev det understreget, at det 

ikke er en kritik, men en opmærksomhed på at det er et 

velfungerende studiemiljø det er vigtigt at værne om. 

Studieleder fortalte, at der er opmærksomhed på foreningernes 

store betydning, særligt deres bidrag i den nuværende situation og 

vejen ud af den. 

Det blev fra de studerende påpeget, at deres betragtninger er et 

ønske om at holde på at holdstørrelserne svarer til 

undervisningsformen, og at holdundervisning for at befordre 

mundtlighed ikke skal blive for store 



 

SIDE 3 AF 4 Det blev fra studentersiden påpeget, at enkelte kurser kan opdeles 

så der benyttes både forelæsningsform og opdeling til mindre hold i 

andre sessioner. 

Studieleder spurgte til om fakultetet skal understøtte dannelsen af 

læsegrupper. 

Det blev påpeget, at det kan være en god idé på første årgang, men 

på senere årgange kan det være sværere med obligatoriske grupper. 

Der har været gode erfaringer med, at tutorerne bistår med at samle 

studiegrupper, evt. i samarbejde med de faglige mentorer. 

 

Ad 5) Studielederens punkt 

- Undervisningen gennemføres med online-undervisning resten 

af semesteret ligesom eksamen fastholdes online 

- Der er opmærksomhed på årgang 2020, og manglerne i deres 

studiestart. Det vil blive arrangeret nogle social-faglig 

aktiviteter herunder evt. en forsinket rustur. 

- Fortsættelse af streamet-undervisning er der opmærksomhed på 

også, Det overvejes at fortsætte streaming af valgfag. Der 

overvejes om eksamensformen kan ændres, så fysisk fremmøde 

giver afløsning ved eksamen. 

Punktet affødte drøftelser i nævnet, hvorunder det blev nævnt at 

det kan være en god idé med streamet-undervisning, men 

opfordrede til forsigtighed. 

- §1a-optaget er undervejs. Der har været overraskende stor 

ansøgning. Der er lavet udkast til studieplaner. Der vil blive 

oprettet et særligt græsk-hold, men ellers vil der være 

undervisning sammen med de ordinære studerende.  

Det blev aftalt, at studieleder orienterer om ansøgningerne på 

SN-møde 15. juni. 

 

Ad 6) Ansøgninger om merit og dispensation 

Nævnet behandlede i lukket forum en dispensationsansøgning. 

 

Ad 7) Nedsættelse af udvalg til undervisningsevaluering for 

forårssemestret 

Nævnet nedsatte udvalg bestående af en stud. og en VIP-

medarbejder til indledende behandling af 

undervisningsevalueringer af forårets undervisning 2021. 

Nævnet nedsatte udvalget med Kirstine Schøler Hjort (stud.) og 

Tine Reeh (VIP) på baggrund af turnusrækkefølge. 

 

Ad 8) Orientering: implementering af hyrdebrev om forvaltning af 

handicapområdet 



 

SIDE 4 AF 4 Nævnet orienteredes om Hyrdebrev af maj 2020 som efter 

behandling i ledelses- og rådgivende udvalg er formuleret i de 

vedhæftede bilag. Nævnet drøftede mulighederne for 

implementering.   

Sekretæren præsenterede bilagene og det forudgående forløb. 

Studiechefen fortalte, at fakultetet allerede tager samtale med 

vejleder, hvis de gør opmærksom deres funktionsnedsættelse. 

Med denne praksis bør studienævnet ved første henvendelse, som 

måske angår de første eksaminer alene, spørge den studerende om 

der kan være tale om funktionsnedsættelse som har betydning for 

resten af studietiden. 

Administrationen er for nuværende ikke i stand til, at 

systemunderstøtte at de studerende ikke skal oplyse om en varig 

dispensations fra prøvevilkårene hvert semester, men arbejder på 

en teknisk løsning.  

Studienævnet takkede for orienteringen. 

 

Ad 9) Drøftelse: Uddannelsesredegørelse og uddannelsesevaluering 

(v. Studieleder) 

Punktet udgik til møde i juni 

 

Ad 10) Nedsættelse af udvalg til Studienævnets temadag 

Nævnet nedsatte udvalget med Kirstine Schøler Hjort (stud.) og 

Tine Reeh (VIP) på baggrund af turnusrækkefølge, som vil 

varetage arrangementet af den årlige temadag. 

Dagen afholdes en fredag eftermiddag af 2,5 time i efteråret (evt. 

fredag kl. 14.00 - 16.30). Med oplæg fra de tre afdelinger i 

Auditoriet inden for et fastlagt fælles emne. 

SN orienteres på møde i august. 

 

Ad 11) Mindre sager og meddelelser 

Intet at bemærke 

 

Ad 12) Nyt fra de studerende 

- Der har været flere BA-studerende som har overskredet 

deadline for tilmelding til KA. 

Studiechefen fortalte, at tilmeldingsportalen åbner igen i 10. – 

20. juni 2021. 

 

Ad 13) Eventuelt 

Intet at bemærke 
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