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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt.  
 

   
2. Endelig godkendelse af forretningsorden 
     
 Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet. 
 
 
3. Meddelelser – siden sidst 

 
‐ Orientering fra formanden 
‐ Skriftlig orientering fra uddannelsen 
‐ Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og 

aktiviteter med betydning for Ergoterapeutuddannelsen 
 

Anna-Marie Laustsen fortalte, at de har fået de valide tal fra A-kassen – ledighe-
den er faldet til 3,1% på landsplan og 2,61% i region Syddanmark. Der bliver 
oprettet nye stillinger og dimittenderne er ledige i kortere tid. Vi kommer måske 
snart til at mangle ergoterapeuter.  
 
Ergoterapeutforeningen har i forbindelse med fokusområdet ”Vi sætter pris på 
ergoterapi”, der er et arbejdsmarkedsprojekt, fået lavet en markedsanalyse.  
Markedsanalysen viser, at der er stort potentiale for at bruge ergoterapeutiske 
kernekompetence på en række områder. Også områder (geografiske og/eller ar-
bejdsmæssige) hvor der i dag ikke er tradition for at bruge (så mange) ergote-
rapeuter. 
Analysen viser også, at der er nogle områder med et særligt stort potentiale, et 
stort volumen og hvor udviklingen vurderes let at realisere. Det drejer sig bla. 
om at sikre ergoterapeuters rolle i hverdagsrehabilitering og udvide det til bla. 
psykiatrien, arbejde med inklusion på skoler og institutioner, arbejde med ud-
satte borgere på jobcentre og endelig udvikle arbejdsfeltet for ergoterapeuter i 
og omkring plejeboliger. 
 
Man taler om TRIV faktorer i Etf – T for Tilgængelighed, R for Relationer og Rol-
ler, I for interesser og V for Vaner og Vilje. Man kan have et godt liv, selv om 
man ikke er fuldstændig sund og rask, og hvordan lever man godt med de be-
grænsninger, man har?  
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Inger Langdal har sendt en skriftlig orientering ud. Hun supplerede med, at vi 
pr. 1. januar 2015 har ansat en ny underviser - Karen Brandt - med 32 timer om 
ugen i et års vikariat. Vi har brug for flere ressourcer til bl.a. praktikkoordinering 
og kompetenceudvikling for underviserne og vi skal spare på den eksterne kon-
to. Vi forsøger at vende bøtten, så der også er lidt luft - akkreditering venter 
desuden lige om hjørnet.  
 
Underviserne er i gang med fælles opkvalificering i brug af e-læring. Det drejer 
sig ikke om fjernstudie, men om at bruge flere midler end tavle og kridt. Aktuelt 
har der lige været kursus i at oploade videoklip. Fordelen er, at mange stude-
rende ønsker gentagelser og har man f.eks. ikke deltaget i undervisningen, mis-
ser man noget. Dette skal ses som led i uddannelsens strategiske handleplan om 
udvikling af bedre kvalitet i uddannelsen og det bliver en integreret del af un-
dervisningen, når de enkelte undervisere er klar til det.  
 
Inger Langdal orienterede om færdighedslaboratoriet og efterlyste ideer – også 
fra praksis. Pladsen er ikke til, at vi kan indrette en lejlighed, så det bliver et 
færdighedslaboratorium, som er sparsomt møbleret. Der tænkes ikke at være et 
helt hold ad gangen til fælles undervisning, men man kan komme ind til en kort 
instruktion og arbejde i mindre grupper. Vi vil arbejde med en didaktisk tilgang 
med afsæt i studieaktivitetsmodellen, hvor rummet kan bruges til færdigheds-
træning i grupper og der kan laves workshops eller studieaktiviteter, hvor mate-
riale og udstyr kan bruges.  
 
Udvalget ønsker at se laboratoriet på næste møde.  

 
Spørgsmål om, hvad færdighedslaboratoriet skal hedde, inviterer til en konkur-
rence blandt studerende og andre, der måtte have et bud.  

 
 
4. Kvalitet i uddannelsen – fra bekendtgørelse til planlægning,    
    gennemførelse og evaluering af moduler 
  

Inger Langdal skitserede, hvordan vi arbejder med kvalitet i uddannelsen til 
hverdag. UC’et har et kvalitetssikringssystem. Kvalitet handler ikke kun om at 
lave undervisningsplaner og levere undervisning. Som UC skal vi leve op til må-
lene for en udviklingskontrakt med ministeriet. Der er 5 pligtige mål:  

 Bedre kvalitet uddannelse 
 Større relevans og gennemsigtighed 
 Bedre sammenhæng og samarbejde 
 Styrket internationalisering 
 Øget social mobilitet – flere talenter i spil 

Målene udmøntes i konkrete handleplaner for UC Syddanmark og for hver enkelt 
uddannelse. Kvalitetssikringssystemet og handleplanerne indarbejdes i tilrette-
læggelse, gennemførelse og evaluering af den konkrete undervisning på uddan-
nelsen.  
Den praksis, der har været udviklet på Ergoterapeutuddannelsen gennem man-
ge år, ligger ret tæt op ad den praksis, der fremover vil blive formaliseret til at 
foregå ens på alle UC Syddanmarks uddannelser.  

 
Modulplanerne bliver standardiserede. De ligner det, vi kender, hvor vi arbejder i 
teams. Ved tilrettelæggelse af moduler inddrages opmærksomhedspunkter fra 
evaluering af tidligere moduler samt handleplaner fra Stud Puls. Der indføres en 
moduludviklingssamtale MoUS, hvor studieleder deltager i et teammøde med 
underviserne med henblik på at udfordre underviserne og sikre kvaliteten i ud-
dannelsen.  
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Den fælles systematik træder i kraft pr. 1. januar. Det skulle gerne blive en 
hjælp for underviserne. Praksismodulerne er ikke taget med i en fælles formali-
seret systematik, da der er meget store forskelle mellem uddannelserne.  

 
Jannie Fibecker Ladegaard tilføjede, at ovennævnte falder i god tråd med, at vi 
skal institutionsakkrediteres. Vi bliver nødt til at dokumentere, hvad vi gør.  
Hun fortalte endvidere om en ny rapport om uddannelsesfremsynet. Alle sund-
hedsuddannelser skal have et eftersyn, som betyder opdatering af deres be-
kendtgørelser. Det går meget snart i gang og det bliver ministeriet, KL og regio-
nerne, der går sammen og begynder at kigge på det. Der vil blive etableret en 
styregruppe og alle uddannelser samt de faglige organisationer bliver involveret.  
Anna-Marie Laustsen talte om fokus på samarbejde med nogle, vi ikke normalt 
samarbejder med. Dette affødte en snak om, at vi skal være mere bevidste om, 
hvad vi kan. Vi har allerede et godt samarbejde med socialrådgiveruddannelsen 
og måske kan vi i fremtiden også få et samarbejde med pædagoguddannelsen – 
f.eks. i børneforløbet. Netværk i uddannelsen skaber netværk senere. 

 
Inger Langdal efterlyste, at udvalget kan være med til at være nysgerrige og 
kritiske – hvad sidder I med, som kan give anledning til, hvad der hører med til 
kvalitet? Hvor undrer I jer over kvaliteten? Hvordan kan praksis inddrages? Må-
ske kan den nye praktikportal lette på det?  
 
Vi fortsætter dette punkt næste gang. 

 
 
5. Dimensionering – afklaring af grundlag for evt. opdimensionering 
 

Inger Langdal fortalte, at vi overvejede at ansøge om øget opdimensionering – 
lige nu er tallet 69 og overvejelsen var en lille stigning til 72 studerende. 
Dokumentation m.m. skulle findes frem og et ønske om at kvalificere 
argumentationen har ført til beslutning om at vente og lade 
uddannelsesudvalget bidrage med bud på, hvorfor vi skal opdimensioneres. 
 
Praksis er ikke betænkelig for opdimensionering – 3 studerende er dog ikke 
meget på et år.  
 
Vi er dog bekymrede, da lokalerne ikke er store nok. En væsentlig højere 
dimensionering ville være bedre. 40 studerende på hvert hold er et godt bud, 
men da der er ikke plads i lokalerne, kunne det evt. være et ekstra hold. Her 
kunne Kolding eller Haderslev komme på tale, og da der bygges nyt campus i 
Aabenraa, kunne dette også være en mulighed. Det vil tilgodese, at der er et 
stort potentiale for beskæftigelse i Sønderjylland. 
 
Det potientelle arbejdsmarked er der og der har ikke været en problematisk 
ledighed i Esbjerg. Vi vil altid se ledige, da presset er stort på unge mennesker 
for at tage en uddannelse.  
 
Vi ønsker at drøfte det nærmere på mødet i april. 

 
 
6. Eventuelt   
  

‐ Mødeplan 
 

27. april 2015 kl. 12-15 
 
21. september 2015 kl. 9–15 (inkl. møde med bestyrelsen) 
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Vi fortsætter diskussionen omkring punkt 4 og 5 og vi skal se 
færdighedslaboratoriet. 
 
Inger Langdal nævnte den ledige plads, vi har i udvalget. Hun har været til 
møde med ergoterapeutuddannelsernes ledernetværk og her drøftet de fælles 
udfordringer med at finde uddannelsesudvalgsmedlemmer fra universiteterne. 
Karen La Cour fra kandidatuddannelsen i ergoterapi foreslog, at vi igennem 
hende måske kan få kontakt til phd studerende. Dette blev bekræftet af 
udvalget. 
 
 
 
 
 
 
Referatet er godkendt den 5. januar 2015 


