
 

 
REFERAT 
UDDANNELSESUDVALGET FOR PB I GRAFISK KOMMUNIKATION 
SAMT TILKNYTTEDE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER 
 
 
Tid: 19 maj 2016 kl. 10-13 inkl. frokost 
 
Sted:  UC Syddanmark, Campus Haderslev, Lembckesvej 7,  
 
Deltagere: Jesper Olsen (JO), Skolen for Visuel Kommunikation (underv.) 
 Lisbeth Højmark (LH), Skolen for Visuel Kommunikation (underv.) 

Marianne Kemény Hviid (MKH), UC Syddanmark  
Julie Renee Jensen (JRJ) (stud. 1. Årgang Grafisk Kommunikation) 

 Anni Rosengren Korsbæk (ARK), Videncenter for Ledelse 
Susanne Bøgh (SB), Aarhus Designskole  

 Valdemar Kraft (VK), UC Syddanmark (tilforordnet) 
 Tina Have Lauesen-Day (THLD) (tilforodnet)(referat) 
 
 
Afbud: Poul Mikkelsen (PM), Kreativ direktør DDB (ekstern underv.) 

Jane Gjessing (JG), HK Grafisk 
 Karin Juulsgaard (KJ) (Studieadmin. medarbejder) 

Thomas Krusgaard Jakobsen (TKJ) (stud. 2. Årgang Grafisk Kommunikation) 
   
  
  
  
 
 
DAGSORDEN 
 

1. Velkomst v/Studieleder Valdemar Kraft 
Da formanden ikke var tilstede bød studieleder, VK velkommen. Derefter var der en kort 
præsentationsrunde. 

 
2. Meddelelser fra formanden, medlemmerne og studiekoordinatoren  
VK berettede i store træk hvad der er sket på uddannelsen og UC SYD, og hvad der er i sigte: 
• Hug Heilmann, tidligere studieleder er gået på pension. Ny studie koordinator er Tina Have 

Lauesen-Day 
• Institutionen er involveret i akkreditering. Grafisk Kommunikation skal igennem 

Turnusakkreditering i løbet af 2016/17. Her vil der lægges vægt på bla. modul/forløbs 
tilrettelæggelse og beskrivelser, selv-evalueringer af forløb, institutions evalueringer af 
studenter trivsel. 
 

a. Orientering om dimittend- og beskæftigelsesundersøgelsen 2015, samt 
dimittendpanel 2016 

Dimittend- og beskæftigelsesundersøgelsen (Se appendix 1) 
VK gennemgik kort ”high lights” fra dimittend- og beskæftigelsesundersøgelsen samt 
dimittendpanel 2016: 

o Meget lav svarprocent (19% og 29%) på dimittend- og 
beskæftigelsesundersøgelsen. Dette gør at resultater skal tages med forbehold. 

o At notere (med forbehold):  
o Langt de fleste studerende er ikke fra lokalområdet. 
o De fleste rejste væk fra Haderslev/regionen efter uddannelse 
o Langt de fleste af dem der svarede har søgt eller fået arbejde i den private sektor 

og på fuldtid. 
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o De fleste mente at ”Der er et godt studiemiljø på uddannelsen”, og at der var en 
sammenhæng mellem job og uddannelse, og at uddannelsen havde forberedt dem 
til jobbet. 

o Forslag til ændringer og forbedringer: 
o  Mere undervisning omkring digitale værktøjer og medie (F.eks. SoMe), tekst, 

strukturering og strategi 
o  

Dimittend-panel  
VK og THLD refererede fra det dimittendpanel uddannelsen har afholdt som ”pilot” 

o En håndfuld dimittender fra de sidste par år, som er i arbejde i en af de relaterede 
brancher var inviteret til Haderslev, for at give feedback og indsigt ”fra den anden 
side” 

o At notere  
o De følte alle at uddannelsen havde klædt dem godt på til arbejdslivet; 

Uddannelsen er vel kendt, respekteret og struktureret. 
o Faste stærkt faglige undervisere i samspil med eksterne, professionelle 

gæsteundervisere giver uddannelsen en relevans og tyngde ikke mange andre 
uddannelser inden for faget har i Danmark. 

o De efterlyste flere muligheder for at ”turde tage chancer”, ”prøve vilde ting af” og 
ikke altid få at vide ”hvad der er rigtigt og forkert af undervisere”. Dvs. et skridt 
væk fra uddannelsens rødder i den traditionelle ”Mesterlære” og en åbning imod 
mere refleksion og ansvar for eget visuelle udtryk og invention. De mente at 
uddannelsen skolen burde/kunne være stedet hvor de lærte ”Learn the rules, 
Break the rules, Make/apply the rules” 

o Flere bureauer i dag bruger freelance/projekt arbejdere; fokus på dette og 
entrepreneurship efterlyses.  

o Uddannelsen bør, i deres mening, være mere obs på digitale og sociale medier og 
deres roller inden for faget. 

 
 
 

3. Formålet med uddannelsesudvalgene på UC SYD, formål, roller, opgaver v/Marianne 
Hviid 

MKH gennemgik hendes medbragte Power Point (Se appendix 2) 
• Der var kort samtale, diskussion og spørgsmål omkring: 

o Strukturering af undervisning og forløb/moduler/blokke 
o Hvordan sammensættes Uddannelsesudvalgene og hvornår opfylder man f.eks. ”at 

være ekstern eller intern” 
o Bør der være forberedelse til Uddannelsesudvalgene omkring formål, ansvar, 

remit? For medarbejdere? For studerende? For andre? 
o Der var bred enighed om at hvert Uddannelsesudvalgs møde ved Grafisk 

Kommunikation burde have et tema, så vi får inddraget de kapaciteter vi har i 
udvalgene og således de ikke kun er møder af orienterende karakter. 
 

 
4. Efter- videreuddannelse (EVU) på UC SYD indenfor uddannelsens område v/Anni 

Korsbæk 
ARK takkede for invitation til Uddannelsesudvalget (Det er nyt at EVU er repræsenteret), og 
fortalte kort om en række nye tiltag som EVU er involveret i, og hvor man eventuelt kunne 
samarbejde –både undervisnings-relateret og direkte med individuelle og/eller grupper af 
medarbejdere. Der var enighed om at det næste Uddannelsesudvalgs møde (november 2016) 
skulle have EVU som tema. VK (THLD) vil tage kontakt til ARK om dette og indkalde til møde. 
 
5. Status på studieordninger – Drøftelse af ændringer med udgangspunkt i det foreløbige arbejde 
VK & THLD fortalte kort om de områder af studieordningen, der har vist sig kunne have godt af en 
godt af en gennemgang og revidering. Herunder; Modul/Forløbs-beskrivelser, Praktik 
evaluering/rapport, og Praktik- og Bachelor-opgaver og eksaminer. VK/THLD vil fremlægge nyt 
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forslag til ny studieordning for 2017 i foråret 2017 for Uddannelsesudvalget. (Temaet for 
uddannelsesudvalgs mødet i foråret er derfor ”studieordning”)  
 

 
6. Status på den regionale uddannelsesdækning 

De 3 Kommunikations uddannelser ved UC SYD campus Haderslev har indledt meget spæde samtaler 
med bla. VUS Flow Factory om muligt samarbejde. Næste skridt dér er at få en bedre forståelse for de 
forskellige uddannelser. Flow Factory har første hold-start i Aug/Sep 2016, så videre samarbejde 
forventes at ligge efter denne. 
Der var bred enighed om vigtigheden af at Grafisk Kommunikation besøger diverse ”feeder skoler” i 
det sene efterår/tidlig vinter 2016. 

 
 

7. Eventuelt 
- 
 
Mødet sluttede med frokost i kantinen 

 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Poul Mikkelsen, formand  Valdemar Kraft, uddannelsesleder  
Uddannelsesudvalget   Kommunikationsuddannelserne 
UC SYD   UC SYD 
Lembckesvej 7   Lembckesvej 7 
6100 Haderslev  6100 Haderslev 
Tel +   Tel +45 7266 5135 
   vkra@ucsyd.dk  

www.ucsyd.dk 
www.skolevisuel.dk 
 
 
 
    
Tina Have Lauesen-Day, Studiekoordinator, 
Professionsbachelor Grafisk Kommunikation  
(Skolen for Visuel Kommunikation). 
UC SYD 
Lembckesvej 7 
6100 Haderslev 
+45 72665100 
thld@ucsyd.dk  
www.ucsyd.dk  
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