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Punkter til drøftelser:
1. Gruppeudfordringer

sn-idraet@health.sdu.dk
T 6550 2975

Sagsfremstilling
Der er pt. store udfordringer ift. holddannelse på TS-linjen, som Annemari og Thomas meget gerne vil have studienævnets input til.
Bilag
Grupper udfordring 071220
Referat af punkt:
Thomas fremførte sagen, som handler om udfordring med gruppedannelse på TS-linjen. Flere studerende har flere gange rejst problematikken at de synes at de trækker studerende igennem uddannelsen.
Der er efterfølgende justeret i grupperne, men det har desværre medført frustrationer. Der er blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse på
denne årgang ift. ønske til procedure for gruppedannelse:
40% glade for nuværende ordning
48% foretrak at lave grupper selv
12% havde ingen holdning
Der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på denne problematik –
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både af studielinjekoordinatorer, studieledelse og modulansvarlige.
Studienævnet diskuterede længe den meget komplekse problematik,
og konklusionen på mødet efter en lang diskussion med mange forskellige synspunkter faldt i 2 dele. Studienævnet endte med på det
generelle plan at beslutte følgende for gruppedannelser fremover:
1. studieår – her skal institutionen hvert semester lave grupperne – tilfældigt.
2. studieår – her skal holddelingen ændres hvert semester
ved anvendelse af UNI-helper
I den konkrete udfordring på TS-linjen, hvor der er en reel
problematik på trods af at der er blevet etableret nye grupper
til dette semester blev konklusionen:
• dem der ønsker at flytte til en gruppe, de selv har lavet, vil
få lov til det. De studerende, som ikke ønsker at gøre brug
af dette, kan få lov til at blive fordelt af institutionen
og/eller forblive i de nuværende grupper, såvidt dette er
muligt.
Derudover var der enighed i studienævnet at:
uddannelsen i fremover skal være meget tydeligere omkring
principperne for gruppedannelse og hvad de pædagogiske og
læringsmæssige bevæggrunde med den tvungne gruppedannelse er.
TB kontakter studielinjekoordinatoren om dette med det samme.
TB afholder møde med studerende på 2. årgang på TS-linjen den 8.
februar 2021, som tilbagemelding på deres henvendelse til studienævnet.
Opfølgning på dette punkt tages med på næste møde.
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