
 

 

 

Forretningsorden  

FOR UDDANNELSESUDVALGET FOR  
PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSEN ERNÆRING OG SUNDHED OG TILKNYTTEDE EFTER- 

OG VIDEREUDDANNELSER  

University College Syddanmark  

 

 

Uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen Ernæring og Sundhed og tilknyttede efter- 

og videreuddannelser ved UC Syddanmark er oprettet i henhold til Undervisningsministeriets Lov om 

professionshøjskoler for videregående uddannelser LBK nr 215 af 27/02/2013 om professionshøjskoler 

for videregående uddannelser. 

 

 

Nedsættelse, funktionsperiode og udvalgets opgaver 

I henhold til BEK nr 192 af 27/02/2014 om standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser og 

UC Syddanmarks vedtægter nedsættes Uddannelsesudvalget af UC-bestyrelsen, og Uddannelsesud-

valget har de opgaver, der er nævnt i BEK nr 192 af 27/02/2014, bilag 1, kap. 5, § 16: 

 

Uddannelsesudvalget 

Skal rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen om:  

• uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet  

• den regionale uddannelsesdækning  

• udvikling af nye og eksisterende uddannelser  

• udvikling af nye undervisnings- og prøveformer  

• og afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af studieordninger in-

den for udvalgets områder, der i henhold til lovgivning er institutionsspecifikke  

Kan af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. 

 

Uddannelsen ønsker derudover gennem Uddannelsesudvalget at skabe et godt netværk til uddannel-

sens leverandører af studerende, aftagere af dimittender, de uddannede og branchens interessenter 

som helhed. 

 

Funktionsperioden er 4 år og følger bestyrelsens periode (kommunalvalgene). Genudpegning kan fin-

de sted. 

 

Der udbetales ikke honorar eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Udgifter til transport godt-

gøres efter statens takster. 

 

 

Sammensætning 

Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer, jf BEK nr 192 af 27/02/2014, § 16, stk. 1. Udvalget sam-

mensættes efter følgende retningslinier: 

 

• Medlemmerne har tilsammen erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættel-

sesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes såle-

des, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannel-

sesområdet 

• Ligelig sammensætning af kvinder og mænd, jf. standardvedtægten  

 

Efter UC-bestyrelsens beslutning sammensættes Uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddan-

nelsen Ernæring og Sundhed og tilknyttede efter- og videreuddannelser ved UC Syddanmark: 

1 medlem udpeget af regionen og kommunalbestyrelserne i regionen i forening.  

1 medlem udpeget af Kost- og Ernæringsforbundet.  

1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende 

i Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, 
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Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i 

forening.  

5 medlemmer udpeget af bestyrelsen blandt aftagerne af professionsbachelorerne på baggrund af 

personlig og faglig kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne samt med 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område.  

2 medlemmer udpeget af De studerendes råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets 

område. 

 

Møder og mødefrekvens 

Der afholdes 2 ordinære møder pr. år. Møderne fastlægges for et år ad gangen. Yderligere møder af-

holdes, når formanden eller uddannelsesleder finder det nødvendigt, eller når mindst to udvalgsmed-

lemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes drøftet. 

 

Bestyrelsen inviterer derudover sædvanligvis alle uddannelsesudvalgene på UC Syddanmark til et 

årligt fælles møde i september. 

 

I møderne deltager udvalgets medlemmer samt uddannelseslederen, der er tilforordnet Uddannelses-

udvalget og varetager sekretariatsfunktion for Uddannelsesudvalget. Til møderne kan desuden invite-

res ad hoc-deltagere, der kan bidrage med særlig viden og erfaring. 

 

 

Formand og næstformand 

Blandt udvalgets medlemmer vælges formand og næstformand for en periode á 4 år. Formanden væl-

ges blandt udvalgets eksterne medlemmer. Valgperioden følger de kommunale valgperioder. 

Formanden er ansvarlig for indkaldelse af udvalget, og er mødeleder. 

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden i formandens sted. I tilfælde af begges for-

fald ledes mødet af udvalgets længst siddende medlem. 

 

Dagsorden 

Forslag til punkter til dagsorden samt eventuelle bilag sendes til formanden og uddannelseslederen 

senest 3 uger inden mødet. Formanden udarbejder sammen med uddannelseslederen en dagsorden, 

som udsendes elektronisk senest 14 dage før mødet. Samtlige bilag til dagsorden udsendes elektro-

nisk sammen med dagsorden eller senest en uge før mødet. 

 

Dagsordenens udformning - minimum: 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans  

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse 

5. Eventuelt. 

 

Modtagere af dagsorden + bilag: 

 Udvalgsmedlemmer  

 Rektor1 

 Uddannelsesdirektøren plus chefkonsulent ved ASK (Analyse, Strategi og Kvalitet) 

 Udviklingsdirektøren.  

 

Afstemninger 

Hvert medlem har 1 stemme. Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt til formanden. Ved stem-

melighed er formandens stemme afgørende. Der kan begæres skriftlig afstemning.  

 

Uddannelseslederen og evt. ad hoc-deltagere kan ikke deltage i afstemninger. 

                                                
1 Det er meningen, at uddannelserne selv skal stå for at journalisere og sende til rektor og de to direktører, men indtil 

videre kan I vælge at sende materialet til  #Hovedpostkasse - UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk, som så journalise-

rer og videresender til ledelsen.  

mailto:ucsyd@ucsyd.dk
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Referat 

Referentfunktionen varetages af uddannelseslederen. Referatet forelægges formand inden udsendel-

sen. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet til medlemmerne. Referatet er godkendt, hvis ikke 

der er indsigelser senest 8 dage efter modtagelsen af referatet. Herefter lægges det på UC Syddan-

marks hjemmeside. 

 

 

Suppleanter – afbud 

Medlemmerne kan hver udpege en suppleant, som ved medlemmets forfald deltager i møderne med 

medlemmets forpligtelser og rettigheder. 

 

Kan et medlem af udvalget ikke deltage i et møde, meldes forfald til uddannelseslederen.  Medlemmet 

indkalder selv sin suppleant og er ansvarlig for at videresende relevant information. 

 

Hvis et medlem ikke kan deltage i mødet, kan medlemmet sende en skriftlig kommentar til hele eller 

dele af dagsordenen til formanden, som vil læse kommentaren højt på mødet. 

 

 

Gyldighedsperiode 

Forretningsordenen er gældende i udvalgets funktionsperiode eller indtil  et flertal af udvalgets med-

lemmer træffer beslutning om ændring af forretningsordenen. 

 

Vedtagelse 

Forretningsordenen er vedtaget på Uddannelsesudvalgets møde i Esbjerg den 15. september  2014 

 

 

 

 

__________________________________     __________________________________ 

Formand, Navn    Uddannelsesleder, Navn 

  

  


