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Referat  

 

Uddannelsesudvalgsmøde Medie- og Sono-
kommunikation 

1. februar 2017 

Til stede: Inga Vind, Aino Lene Faurbye, Claus Bay, Jakob W. Goetz, Jonas R. Kirke-
gaard, Mette Lomholt Skjøttgaard, Peter Hou, William Skov Hansen, Sebastian Dupont 
Igens, Marianne Kemény Hviid, David Mondrup, Mette Bonde 
 
Afbud: Daniel Gjaldbæk Schougaard, Morten Breinbjerg og Anni Rosengren Korsbæk 
 
I øvrigt deltog:  
 
Referent: Mette Bonde  

1. Kort præsentation af udvalgets medlemmer 
Uddannelsesudvalgets medlemmer præsenterede sig ved en bordet-rundt. 
Der blev gjort opmærksom på, at flg. deltagere er tilforordnede ved mødet: 

- Marianne Kemény Hviid 
- Jakob W Goetz 
- Mette Bonde  

2. Endelig godkendelse af dagsorden 
Der blev vedtaget en tilføjelse af et ekstra punkt til dagsordenen: input fra uddannelses-
udvalget til årets temamøde med UC Syd’s bestyrelse den 28. september 2017.  

3. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets 
medlemmer  

Ingen meddelelser fra formanden 
Ingen meddelelser fra studielederen 
Ingen meddelelser fra udvalgets medlemmer 

4. Forhold omkring uddannelsen – beretning fra den forløbne 
periode v/Jakob  

Studiets nøgletal og hovedaktiviteter siden sidste uddannelsesudvalgsmøde den 27/4 
2016 blev gennemgået. Se bilag I: 170201 Sonic College beretning.  
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Beretningen blev efterfulgt af en kort dialog om udvalgets rolle i relation til i højere grad at 
bidrage proaktivt som sparringspartner i forhold til uddannelsens drift og udvikling. 
 
Den eventulle flytning af uddannelsen til campus Kolding blev drøftet: 

Den eventuelle flytning bygger på en bestyrelsesbeslutning om ikke at have mono-
faglige campus’er i UC Syd. 

Der er endnu ikke truffet nogen endelig beslutning om flytningen af uddannelsen 
grundet arbejdet med institutionsakkrediteringen. Der er ligeledes heller ikke endnu fundet 
egnede byggegrunde i Kolding. 

Der er en strategi om at samtænke de tre kommunikationsuddannelser (hhv. Medie- 
og sonokommunikation, Grafisk Kommunikation og Erhvervssprog og IT- 
Baseret Markedskommunikation, red.). De tre uddannelser har det projektbaserede og 
det kommunikative til fælles. Netop derfor blev udbudsretten lagt samlet i tidernes mor-
gen. I den bevægelse forekommer det uforklarligt, hvis kun to af kommunikationsuddan-
nelserne (Medie-og sonokommunikation og Grafisk Kommunikation, red.) flytter. 

Uddannelsesudvalget udtrykte enighed om, at det er en vital problemstilling, hvor ud-
dannelsen placeres geografisk. Der udtrykkes bekymring om, at de studerende ikke får 
det samme enestående højskoleagtigt miljø ved en evt. placering i Kolding. Dertil store 
krav i forhold til lokaler/lyd/akustik. 

Der blev udtrykt bekymring hvorvidt det store lobbyarbejde, der hidtil er gjort for at 
profilere uddannelsen i lokalsamfundet, har været spildt. Udvalgets medlemmer påpege-
de samtidig, at rygter om en eventuel udflytning, kan bremse fremdriften i de samarbejds-
aftaler, uddannelsen har indgået. Bl.a. med Flow Factory.  

Det blev foreslået uddannelsesudvalget at tage emnet op til drøftelse ved næste ud-
dannelsesudvalgsmøde og efterfølgende videreformidle udvalgets tanker til den øvrige 
organisation i UC Syd.  

5. Temadrøftelse: aftagerfeltets profil nu og i de kommende 
år v/Inga 

Formanden inviterede til en ”bordet rundt” med fokus på at afdække uddannelsens kend-
skabsgrad. 
 Aftagerbrancher, der er repræsenteret blandt uddannelsesudvalgets medlemmer: 

- Mediebranchen: radio/TV. Uddannelsen er ukendt. Det er uklart, hvad uddannel-
sen tilbyder af værditilvækst i forhold til, hvad radio/TVbranchen har af inhouse-
kompetencer, som ganske vist ikke er lyddesignere, men som pt. varetager nog-
le af de samme funktioner som en lyddesigner ville gøre.  Alternativt ville man 
vælge at købe en lyddesigner (eller tilsvarende, red.) ind til at varetage en speci-
fik lydopgave. En fastansættelse er ikke umiddelbart sandsynlig. Kommunikati-
onsarbejde: hvilken værdi kan vi tilføre?  

- Musikbranchen. Sonic College (SC) er kendte her. Det vurderes, at dimittender 
fra SC har en bedre og større ballast. Der er ikke kultur for at tilbyde lønmodta-
gerstillinger til lyddesignere. Projektansættelser til at løse specifikke opgaver er 
anvendes.  

- Uddannelsesbranchen: daghøjskoler, musikskoler, efterskoler, konservatoriet, 
MGK. Der er faste stillinger som undervisere til lyddesignere. SC er anerkendt 
for at uddanne dygtige lyddesignere, som ved hvordan man arbejder teknologisk 
og æstetisk med lyd.  
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Uddannelsens praktiksteder: 

- Praktikstederne har typisk hørt om uddannelsen ad omveje via netværk og stu-
derende. Ca. 80% af praktikstederne er nye hvert år og har typisk en overrepræ-
sentation af små virksomheder med <5 ansatte. De studerende søger hen mod 
de nye trends – i år 15% mod radiopodcasts.  

Uddannelsen 
- Uddannelsen har flotte ansøgertal og er kendt i de unges miljø samt i konserva-

toriemiljøerne 
- Uddannelsen arbejder kontinuerligt på at vedligeholde netværket med dimitten-

derne 
- Alumneindsatsen bygger på en aktiv Facebookgruppe og en LinkedIn-gruppe for 

dimittender. Dimittender blogger og poster jævnlig. Det fremgår her, at en del får 
job inden for film og animation. 

Faglig organisation: 
- Den faglige organisation tilbyder dimittender kursusforløb, hvor den personlige 

og faglige profil skærpes. Kortlæggelse af kompetencer. 
Studerende: 

- Det er alment kendt, at dimittenderne skal være villig til at arbejde freelance og 
ikke ønske et 8-4 job 

- De studerende betragter uddannelsen som godt repræsenteret inden for filmmil-
jøet i Danmark. Bl.a. Århus filmværksted og filmmiljøer i Århus – kender Sonic 
College 

- Det er en central kompetence at kunne ”sælge” sig selv. Får sagt det rigtige. 
Måske skal ordet lyddesign brandes på en anden måde.  

- Det er en god strategi at komme i gang med lydprojekter under studiet 
Anbefalinger og overvejelser: 

- Tilrettelæggelse og gennemførsel af en brandkampag-
ne/markedsføringskampagne. At få fortalt ”the big why”. Det er ikke en journali-
stisk opgave for en kommunikationsafdeling. Kampagnen bør tilrettelægges og 
gennemføres af et eksternt brand-bureau.  

- Planlægge og gennemføre en videnskabeligt tilrettelagt kendskabsanalyse med 
fokus på at kortlægge værdiskabelse 

- Uddannelsen skal være opmærksom på at tiltrække de rigtige profiler til uddan-
nelsen. Profilscreening i optagelsesproceduren med opmærksomheden rettet 
mod at få øget antallet af studerende med go-getter-mentalitet og entreprenøriel 
tankegang 

- En øget grad af systematiseret dimittendopfølgning. Gøre noget mere for at få 
dimittender til at blogge om, hvad de laver på LinkedIn og Facebook 

- Kan/skal der defineres et internationalt aftagermarked? 
- Konferencer og messer kan være alternative markedsføringskanaler  
- Informere UC Syd’s bestyrelse om, at der er bekymring for branchens viden om 

og kendskab til lyddesigneruddannelsen og dimittendernes fremtid 
- Skabe et øget kendskab til lyddesigneruddannelsen internt i UC Syd. Uddannel-

sesudvalgets formand, den studieansvarlige og studielederen drikker kaffe med 
bestyrelsesformand Stefanie Lose. Formål: at få et øget kendskab til lyddesigne-
ruddannelsen. Studieleder inviterer  
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- Bringe UC Syd’s kommunikationsafdeling mere i spil. Der foreligger et handlere-
ferat fra 2015, hvori det fremgår, at kommunikationsafdelingen forpligter sig på at 
bidrage med at markedsføre lyddesigneruddannelsen noget mere   

- Åbent hus: kan direktion, bestyrelse inviteres?  

6. Nye tiltag på uddannelsesområdet: entreprenørskab, advi-
sory board og åben uddannelse v/Jakob 

Der er et fortsat fokus henover 2017 på at få bragt mere entreprenørskab ind i de tre 
kommunikationsuddannelser. Der er i forvejen et 10 ECTS point modul på SC. 
 
Åben uddannelse: små og mellemlange kurser i Haderslev og København. Små, sjove 
hurtige crashkurser i København, der ikke kannibaliserer på uddannelsens dimittender. 
Det kan også være en branding ind i erhvervslivet.  
 
Advisory board: større virksomheder fra relaterede brancher med et stort netværk skal 
rådgive uddannelsen. Det står beskrevet i UC Syds kvalitetsprogram, hvordan uddannel-
serne forventes at agere i forhold til et advisory board.  
Jakob W. Goetz orienterer uddannelsesudvalget skriftligt om formål, mål og sammensæt-
ning og kontakter derefter uddannelsesudvalgets formand skriftligt for en formel godken-
delse. 

7. Formalia: ny forretningsorden vedtages v/Mette Bonde 
Efter mindre justeringer blev forretningsordenen vedtaget. Se bilag II: forretningsorden for 
Medie- og sonokommunikation, UC Syd.  
 

8. Drøftelse af temaer til det årlige stormøde mellem alle ud-
dannelsesudvalg og bestyrelsen  

Baggrund: 
Bestyrelsen inviterer alle UC Syd’s uddannelsesudvalg til en fælles temadag den 28. 
september 2017. Formålet er at sikre, at der er dialog mellem de konkrete uddannelses-
udvalg og UC Syd’s bestyrelse. Sidste år var temaet tværprofessionalisme. 
 
Uddannelsesudvalget foreslår markedsføring som tema for dette års fællesmøde.  

9. Orientering om institutions- og turnusakkreditering 
v/Jakob 

UC Syd får endeligt svar på institutionsakkrediteringen engang i løbet af marts 2017. 
Medie- og sonokommunikations turnusakkreditering fandt sted den 9. december 2016. 
Der udarbejdes pt. et handlenotat som opfølgning på de elementer i uddannelsen, delta-
gerne fra turnusakkrediteringen udpegede som relevante fokuspunkter. Handlenotatet 
behandles i udvalget med en endelig tilbagemelding på akkrediteringen i marts 2017. 
 

10. Kommende mødedatoer 
Ordinære uddannelsesudvalgsmøder: 

- Onsdag den 26. april 2017 kl. 13.00 – 16.00 
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- Onsdag den 25. oktober kl. 13.00 – 16.00  
Årligt temamøde med UC Syd’s bestyrelse: 

- Torsdag den 28. september 2017  

11. Evt.  
Intet at berette.   


