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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.
2. Opfølgning på evaluering af Funktionsmodulet 2019-2020
med henblik på godkendelse af beslutningsreferater for
a. Sprog (ARAB & RUS) – Godkendt.
b. KOV kultur som operativt værktøj – Godkendt.
c. MILENG Militær Engelsk - KT undre sig over kommentaren omkring kurset ikke skal ændres, selvom der har været kritiske tilbagemeldinger. De tilbagemeldinger menes til
dels at kunne forklares med en underviser, der ikke har
haft fuld erfaring inde for kurset og til dels uafstemte forventninger, fsva. tilgangen til sproglæring i MILENG sammenlignet med Arabisk og Russisk. Kurset vurderes i stadig bæredygtigt jf. tidligere holds positive tilbagemeldinger. En tidligere underviser er nu kommet tilbage fra barsel og er i gang med at justere på kurset. Der er bekymring ang. manglende tid/plan til forberedelse til reeksamener. Det blev fra skolens side fastslået, at planer forud for
reeksamen beror på en individuel vurdering og derfor kan
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variere i omfang og længde. Reeksamen skal dog ske inden udnævnelsen.
d. Studietur - Der efterlyses en større sammenlignelighed i

mellem de 3 sprogretningers studieture eks. vis igennem
anvendelse af læringsplaner, der angiver formål/mål for de
enkelte aktiviteter. Der er fra KT side udtrykt ønske om
mere egen tid, hvor KT kan komme ud og opleve og bruge
sproget, dette omhandler primært turen til Hviderusland.
Det skal dog bemærkes, at der er begrænsninger på, hvor
frit man kan bevæge sig.

e. Owl’s nest – Godkendt. Gode tilbagemeldinger.
f.

TAK Taktik - Godkendt. Modulet beskæftiger sig hoved-

sageligt med den landmilitære taktik. Der er god dialog
med IMO, som stiller en kompetent lærer til rådighed

g. KURLED - Der er ikke skrevet beslutningsreferat for dette,

da der ikke ønskes nogen ændringer

3. Erstatning for Lotte Jæger i studienævnet, Kristian Lindhardt (IMK)

Kristian Lindhardt har overtaget Lottes stilling i IMK, og man
forventer han også overtager Lottes plads i studienævnet fra
november 2019. De nye kadetter vil blive introduceret for studienævnet i deres intro uge på FAK og bedt om at finde kandidater til to pladser i nævnet

4. Evt.

Studienævnets forretningsorden skal tilpasses sprogskolen.
Studieleder sørger for at få det bragt i orden. KOV-modulet
bliver afholdt fælles for ÆH årgangen i et forsøg på at finde en
hensigtsmæssig balance mellem det regionale og det generelle.

Med venlig hilsen

Simone Fruergaard
Kontorelev
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