
 

   
Gul kategori  

 
 

 
 
Kære XX 
Jeg har erfaret, at du desværre er kommet bagud med din uddannelse i forhold til de fag/moduler, du 

burde have bestået på nuværende tidspunkt. 

 

I beskrivelsen af din uddannelse (studieordningen) er det fastlagt hvilke fag/moduler, der skal være bestået 

samt hvornår de skal være bestået i forhold til, hvornår du blev optaget på uddannelsen. 

 

Samtidig er der i studieordningen angivet det antal ECTS-point, hvert fag/modul tæller. Ved gennemgang af 

din studiejournal, kan jeg se, at du på nuværende tidspunkt er mere end 5 ECTS-point bagud, hvilket giver 

os anledning til at tilbyde dig ekstra vejledning, således at du kan tilrettelægge og gennemføre din 

uddannelse så godt og hurtigt som muligt.   

 

I den forbindelse vil jeg anbefale dig at kontakte din decentrale studievejleder med henblik på at få 

vejledning i forhold til gennemførslen af din uddannelse. 

Derudover anbefaler jeg dig, at kontakte undertegnede, hvis du har behov for vejledning i forhold til 

eksempelvis eksamensangst, tilrettelæggelse af uddannelsesplaner eller andet. 

Jeg håber, at du vil benytte dig af ovenstående anbefalinger, således at du får de bedste vilkår for at bestå 

kommende eksaminer.  

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan du altid kontakte undertegnede eller studievejledningen: 
http://www.studievejledning.aau.dk/ 
 
Studienævnet for XXX ønsker dig held og lykke med kommende eksaminer.  
 
 
Med venlig hilsen  
XX 
Studiesekretær 
 
Studienævn for XXX 
Aalborg Universitet  
XXX 
Tlf. 9940 XXX 
Email: XXX 
Hjemmeside: XXX   

http://www.studievejledning.aau.dk/


Bilag 1 - Emailskabeloner 

 
Rød kategori  

 
 

 
Kære XX 
Jeg har erfaret, at du desværre er kommet bagud med din uddannelse i forhold til de fag/moduler, du 

burde have bestået på nuværende tidspunkt. 

 

I beskrivelsen af din uddannelse (studieordningen) er det fastlagt hvilke fag/moduler, der skal være bestået 

samt hvornår de skal være bestået i forhold til, hvornår du blev optaget på uddannelsen. 

 

Samtidig er der i studieordningen angivet det antal ECTS-point, hvert fag/modul tæller. Ved gennemgang af 

din studiejournal, kan jeg se, at du på nuværende tidspunkt er mere end 15 ECTS-point bagud, hvilket giver 

os anledning til at tilbyde dig ekstra vejledning, således at du kan tilrettelægge og gennemføre din 

uddannelse så godt og hurtigt som muligt.   

 

Du bedes derfor snarest muligt kontakte undertegnede med henblik på at aftale et møde med XXX hvor du 

tilbydes særlig vejledning i form af en individuel samtale.  På mødet skal vi blandt andet udarbejde en 

handleplan, der sikrer, at du opnår de bedste vilkår for at bestå kommende eksaminer.   

Handlingsplanen skal godkendes af Studienævnsformanden.  

Til mødet vil vi også tale om, hvornår du skal til eksamen næste gang.  
  
Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan du altid kontakte undertegnede eller studievejledningen: 
http://www.studievejledning.aau.dk/ 
 
Studienævnet for XXX ønsker dig held og lykke med kommende eksaminer. 
 
 
Med venlig hilsen  
XX 
Studiesekretær 
 
Studienævn for XXX 
Aalborg Universitet  
XXX  
Tlf. 9940 XXX 
Email: XXX 
Hjemmeside: XXX 

http://www.studievejledning.aau.dk/

