
Fagråd 
Uddannelsen i klinisk biomekanik 

Vedtægter 
  

 

§ 1. Fagrådets formål 
1.1. Fagrådets opgave er at varetage de studerendes undervisningsmæssige og faglige interesser 

herunder: 
1.1.1. Fungere som bindeled mellem de studerende og studieledelsen og herigennem 

informere de studerende om ændringer og tiltag på studiet. 
1.2. Fagrådet har ret til at afgive indstillinger om ovennævnte forhold til studienævnet. 
1.3. Fagrådet fungerer som engagerende enhed ift. at varetage studiets interesser. 

 

§ 2. Valg til fagrådet 
2.1. Alle studerende som optages på Klinisk Biomekanik har valgret og er tillige valgbare til fagrådet. 
2.2. De enkelte årgange vælger en repræsentant og en suppleant, som indgår i fagrådet. Valget af 

repræsentant og suppleant initieres af fagrådet og gennemføres inden for det første modul af 
et nyt studieår i samråd med de faglige tutorer. 

2.3. Valgperioden er indtil repræsentanten og/eller suppleanten vælger at fratræde.  
2.3.1. Såfremt repræsentanten eller suppleanten fra en enkelt årgang forlader uddannelsen 

eller holder orlov ophæves repræsentantskabet og de studerende vælger en ny 
repræsentant og/eller suppleant.  

 

§ 3. Fagrådsrepræsentantens opgaver 
3.1. Repræsentanten har mødepligt til fagrådets møder, af hvilke der afholdes minimum 1 per 

semester (2. modul). Er dette ikke muligt, skal en suppleant repræsentere årgangen i stedet. 
3.2. Repræsentanten har til opgave at indsamle feedback, spørgsmål, ideer og evt. klager fra den 

samlede årgang, som falder ind under fagrådets arbejdsområder. 
3.3. Det er repræsentantens opgave at videreformidle information fra studieledelsen til de 

studerende på de enkelte årgange. Studieledelsen sørger for at videreformidler relevante 
beslutninger fra studienævnet. 

 



§ 4. Forretningsorden 
4.1. Fagrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 5. Vedtægtsændringer 
5.1. Forslag til vedtægter eller vedtægtsændringer skal godkendes af minimum 2/3 af fagrådet. 

 

§ 6. Fagrådsmøder. 
6.1. Der afholdes minimum 1 møde per semester (2. modul) 
6.2. Datoer for det kommende års møder fastsættes til mødet på 2. modul i forårssemesteret. 

Fagrådet er ansvarlig for dette. 
6.3. Der afholdes møde med studieledelsen 1 gang årligt. Fagrådet er ansvarlig for at koordinere 

mødet. 

 

§ 7. Administration 
7.1. Instituttet stiller mødelokaler til rådighed. 
7.2. Den daglige kontakt mellem fagrådet og universitetet sker via studieledelsen eller 

studienævnet for Klinisk Biomekanik. 

 

Fagrådets vedtægter revideret af Studieledelsen (Henrik Hein Lauridsen og Anne Mølgaard Nielsen) samt 
Solvej Christensen Teglhus, Michaela L. Saugstrup, Louise Ramsing Lund, Kristine Bou Jørgensen, Sofie  

Amalie Gersling Wolff og Caroline Thomsen d. 19. juni 2018 



Referat af fagrådsmøde 19. juni 2018 

1. Velkomst ved studieledelsen v. Henrik H. Lauridsen og Anne Mølgaard Nielsen
o Deltagere på mødet:

 E13+F14: Michaela L. Saugstrup
 E14: Ingen repræsentant har reageret på indbydelsen til mødet
 F15 Ingen repræsentant har reageret på indbydelsen til mødet
 E15 Ingen repræsentant har reageret på indbydelsen til mødet
 F16: Louise Ramsing Lund
 E16: Kristine Bou Jørgensen + Solvej Christensen Teglhus
 F17: Sofie Amalie Gersling Wolff
 E17: Caroline Thomsen
 F18: Ingen repræsentant har reageret på indbydelsen til mødet

2. Valg af referent: Sofie Gersling Wolff

3. Debat om studenterrådets formål og repræsentanternes opgaver
o Enighed om, at studenterrådet har et formål og skal forblive, men i revideret form
o Skal være de studerende stemme og studieledelsens talerør

 Det eksisterende kursusrum på e-learn ’Fagråd på KB’ opdateres og vil
fremover fungere som studieledelsens/uddannelsens talerør til
årgangsrepræsentanterne, som dernæst har ansvaret for at videreformidle
til årgangene via deres respektive facebookgrupper

 ’Fagråd på KB’ skal også fungere som ’debat, dialog og informations
platform’ mellem studieledelsen og de studerende samt på tværs af årgange
(announcements, diskussionsforum mv).

• Stikord:
o Mulighed for indflydelse på udvikling af fagene
o Handleplaner – offentliggørelse samt mulighed for sparring

og input (opnå repræsentativ holdning)
o Brobygning på SDU: mulighed for at kontakte interesserede

til at varetage diverse opgaver (studiepraktik, åbent hus, ATU,
oplæg, uddannelsesmesser mv) – ligeledes ved behov for
studiementorer

o Markedsføring af uddannelsen
o Evalueringer af fag:

 Er blevet standardiseret i forbindelse med udvikling af kvalitetspolitikker på
SDU og varetages af det sundhedsvidenskabelige fakultet
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https://www.sdu.dk/da/uddannelse/brobygning
https://atusyd.dk/
https://mitsdu.dk/da/vejledning/saerlig_stoette/studiementorer


 Fagrådets opgave er at bakke op om og gøre opmærksom på deadlines mv., 
når evalueringer udsendes, for at øge sandsynligheden for en repræsentativ 
svarprocent 

 Fagrådet sørger for at handleplaner kommunikeres ud til årgangene 
o Fagrådet sørger for samarbejde med faglige tutorer og FNKS 

4. Revision af vedtægter 
o Studenterrådet kaldes fremover for fagrådet jf. øvrige fagråd på SDU 
o Vedtægterne blev revideret og sendes til godkendelse pr. mail blandt deltagerne på 

mødet. Da studenterrådet har været gået lidt i opløsning og der ikke har været nogen 
henvendelser fra potentielle årgangsrepræsentanter fra 4 af 9 årgange, valgte de 
fremmødte ikke at følge vedtægternes §5.1, der kræver godkendelse fra 2/3 af 
fagrådets medlemmer. 

o Valg af nye repræsentanter kan gøres både ved fysisk fremmøde, men kan også 
afholdes vha. fx en Doodle. Det er de enkelte årgange, der afgør dette. 

5. Valg af formand 
o Der valgtes ingen formand. Hver årgangsrepræsentant er ansvarlig for at 

vedtægterne følges. Fagrådet kan overveje at udarbejde en forretningsorden, hvor 
man enes om fx opgavefordeling. 

6. Evt.  
o Der eksisterer en gmail til studenterrådet. Solvej sørger for at nedlægge denne. 
o Solvej opdaterer Fagrådets Facebookside 
o Anne sørger for revision af vedtægter, hvorefter de sendes til godkendelse 
o Louise planlægger det næste års møder 

 
 

Referent Sofie/Anne, juni 2018 

https://doodle.com/
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