
 

 
 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 11. marts 2014, 
kl. 14.00-16.00 
 
Tilstede: Pia Øxenberg Hansen, Jannie Fibecker Ladegaard,  Lise Lotte Sørensen (formand), Karin 
Lykke Iversen, Marianne Vámosi, Dorthe Johannesen (ES11) 
 
Afbud: Lone Dalvig (næstformand), Ketty Avbæk Larsen, Vibeke Jochumsen, Børge Koch 
 
Referent: Conny Johanning 
________________________________________________________________________________ 
 
ad 1. 
Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt. 
Formand Lise Lotte Sørensen bød velkommen 
 
ad 2. 
Orientering fra uddannelseslederen: Opdimensionering, optag 2014 
Ansøgninger pr. 11.03 ( kvote 2) 
Prioritet 1 = 18 
Prioritet 2 = 19 
I alt er der modtaget 56 ansøgninger  
 
I alt modtog vi pr. 15. marts:  55 1. prioritetsansøgninger og 166 ansøgere i alt, hvilket er samme  
niveau som sidste år. 
 
Der blev afholdt Åbent Hus den 1. marts og det var rigtig godt besøgt. 
 
Som led i et ønske om fokus på kvalitet, relevans og sammenhæng i uddannelsen, har Pia 
gennemgået modulerne med hver af de tre studieretningsansvarlige, samt tovholderen på basisdelen. 
Dette har blandt resulteret i at der på KD studieretningen er lidt af farmakologien erstattet af anatomi 
på modul 7.  
 
Der er søgt om opdimensionering fra de nuværende 42 til 52 
 
 
ad 3. 
Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer om aktiviteter eller andet med 
relevans for Ernæring og Sundhed 
 
Opfordring fra kost og ernæringsforbundet til at uddannelsen melder sig ind i EFADs/ DIETS ( en 
europæisk forening for KD).  
 
ad 4. 
Uddannelsesudvalgets sammensætning (bilag 1) 
 

• 4.1 
 Marianne Vámosi ønsker at udtræde p.g.a. arbejdsbelastning hurtigst muligt. Lise Lotte 
Sørensen ønsker at trække sig ved kommunalvalget, og vil blive erstattet af en anden 
repræsentant fra Kost- og Ernæringsforbundet. 

• 4.2 
Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) har henvendt sig i forhold til at blive repræsenteret i 
Uddannelsesudvalget. Drøftelse af, hvorvidt vi skal tilbyde alle de tre relevante faglige 
organisationer en plads i udvalget (Kost- og Ernæringsforbundet, DaKD og Danmarks 
lærerforening), som de har det på de tre andre uddannelsessteder. 

 



 

 
 

Pia Øxenberg Hansen kontakter parterne.  Uddannelsen er ved at indstille 
uddannelsesudvalgsmedlemmer til den kommende periode. 
 
 
ad 5. 
Præsentation og orientering (Institutchef Jannie Fibecker Ladegaard, (bilag 2)  
Jannie havde på forhånd sendt en beskrivelse rundt omkring hendes indsatsområder. Efter en kort 
præsentation, ledte punkt 5 direkte over i punkt 6 
 
 
ad 6. 
Handleplan for Ernæring og Sundhed 2014-15 
Den foreløbige handleplan blev udleveret. 
Pia og Jannie fortalte om planen, som blev drøftet. 
Indsatsområder for 2014 i forhold til ES: Etablering af worklab, udvikling og forskning 
implementeret/synliggjort, sammenhæng i uddannelsen og opkvalificering af medarbejdere. 
Udvalget var enig om at det er essentielt for professionsbachelorer at arbejde med 
teori/praksisforholdet, samt at de studerende arbejder aktivt med hvad deres berettigelse/niche er i 
forhold til andre uddannelser. 
 
ad 7. 
Stud-PULS. Hvordan er de studerendes trivsel? 
Vi er som uddannesinstitution forpligtet på at gennemføre trivselsundersøgelser for studerende. UC 
Syddanmark har implementeret et nyt system: Stud_PULS, som de studerende skal igennem 2 gange 
i løbet af deres uddannelse. (https://www.pulsanalyse.dk/site/analyser-STUD~PULS.puls)  
Måleområderne i stud_PULS omfatter bl.a. ressource- og problemområder i studiemiljøet, relationer til 
medstuderende, oplevet undervisningskvalitet, det fysiske studiemiljø, forudsætninger for 
kompetenceudvikling, individuelle præstationsmønstre, coping og studieteknik, generel trivsel, 
sundhedsadfærd, stressreaktioner og ændringer i livssituationen  
Stud-puls indeholder 3 elementer:  
- En introduktion, hvor der vil blive orienteret om et elektronisk spørgeskema og konceptet 
- Dialogmøder, hvor en udefra kommende proceskonsulent gennemgår besvarelserne med holdet 
- Handleplan 
ES har netop færdiggjort 1. runde. Overordet set er de studerende glade for studiet, tilfredse med de 
sociale tiltag, ønsker sig bedre og flere grupperum og mere feedback fra underviserne. Vores 
studerende har generelt svært ved at lægge studiet fra sig, og har det bedst med at have kontrol over 
liv og studie, hvilket kan udfordre dem i forhold til at have ressourcer nok.  
 
ad 8. 
OK13 og ny stillingsstruktur – Redegørelse for hvordan vi arbejder med implementeringen 
af OK13 
En lærer har fået andet job, og vi søger en ny underviser med flg. Kvalifikationer: En kandidat, master 
eller Ph.d. indenfor det samfundsvidenskabelige område. Med den nye stillingsstruktur medfører, at 
vedkommende også skal indgå i forskellige former for projekter i vores Forskning og 
Udviklingsafdeling, samt Efter- og Videreuddannelsesafdeling, hvilket bliver en spændende proces.  
 
 
ad 9. 
Næste møde: 
15. september 2014 i Esbjerg, hvor der er temadag med bestyrelsen for UC Syddanmark 
 
ad 10. 
Eventuelt. 
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Pia takkede Lise Lotte og Marianne for deres engagement i uddannelsesudvalget, og de kvitterede 
begge ved at tilbyde, at vi stadig kunne kontakte dem. 
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