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Referat af uddannelsesudvalgsmøde  ved Ernæring og 
Sundhed 15.september 2014 i Esbjerg 
 
 
Deltagere:  
 
Sandra Møller Juhl, Karin Lykke Iversen, Jan Monnerup, Eva Dollerup Mortensen, 
Børge Koch, Lone Dalvig, Vibeke Jokumsen, Jens Christian Mortensen, Sara Ram-
sing, Caroline Killerich, Trine Lassen (suppleant), Pia Øxenberg Hansen (tilforord-
net) 
Institutchef Jannie F. Ladegaard (ad hoc deltager, deltog i tidsrummet 10.00 – 
10.30) 
 
 
 
1. Dagsordenen blev godkendt, men den tilføjelse at institutchef Jan-

nie Ladegaard indledte mødet, hvor hun bla. redegjorde for ”Frem-
synet”, som er en proces funderet i uddannelsesministeriet, som 
skal definere de kompetencer der er behov for i fremtidens sund-
hedssystem. 
Punkterne 3 og 4 blev byttet, så forretningsordenen blev udarbejdet 
inden konstituering. 
Desuden blev der vist en stemningsfilm som de studerende ved ES 
har lavet omkring hverdagen på deres 
die. https://www.youtube.com/watch?v=kalPhKa3vgQ  
 
 

2. Præsentation af udvalgets medlemmer 
 

3. Udvalget valgte Jan Monnerup som formand, og Sandra Møller Juhl 
som næstformand. 
 

4. Udarbejdelse af endelig forretningsorden for Uddannelsesudvalget 
(Bilag 1) - Drøftelse af uddannelsesudvalgets opgaver og forvent-
ningsafstemning til arbejdet i udvalget.  
Se vedhæftede forslag til forretningsorden. Hvis ikke der modtages 
kommentarer til forretningsordenen inden 1 uge, er den vedtaget. 

 
Kommentarer: uddannelsesudvalget ønsker at konstituere sig i et 
formandskab. Punktet omkring udvikling af nye prøver og undervis-
ningsformer, samt punktet omkring efter- og videreuddannelser er 
nyt i forhold til tidligere perioder. Punkterne skal på til næste møde. 
Hvorfor er det ikke UC Syddanmarks opgave at journalise for ud-
dannelsesudvalget. Det burde være en stabsfunktion? 

 
 

5. Meddelelser- siden sidst 
- Orientering fra uddannelseslederen: 

Optaget 2014 har været anderledes. Det er det højeste gennem-
snit indtil nu  (8,1), flere drenge ( 8 ) og en usædvanligt ung år-
gang. Drøftelse af hvad det betyder for trivsel og gennemførsel. 
Udvalget opfordrede til at følge årgangen tæt. 
Der arbejdes på UC Syddanmark med at afklare om der skal søges 
om at udbyde en global form for uddannelsen, enten som en etab-
leret uddannelse (Global nutrition and health) eller som beskrivel-
sen af en ny studieretning. 
ES indgår i et interregsamarbejde med Flensborg universitet, og vi 
er i øjeblikket ved at søge om et nyt projekt sammen med Institut 
für Gesundheits- Ernärungs- und Sportswissenschaften. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kalPhKa3vgQ


 

 

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenhe-
der og aktiviteter med relevans for udvalget: 
Børge Koch: Videncenter for sundhedsfremme arbejder med at 
etablere et center for madoplevelse, hvor medarbejdere og stude-
rende fra ES kan indgå. 
Videncenteret er ved at etablere et netværk for iværksætteri for 
tidligere og nuværende studerende/praktikanter hvor Haderslev 
erhvervsråd indgår. 
Lige nu er der særligt fokus på kostområdet i fht. den nye skolere-
form. Hvilket kunne være relevant for ES-området at følge. 
Jan Monnerup: Vigtigt at øge sammenhængen mellem EUC og UC 
Syddanmark. Dette kan bla. ske gennem synlig tilstedeværelse 
ved studieinformationsdage på EUC. 
 

6. Pia gennemgik bilag 2. 
 

7. Eventuelt. 
a. Mødeplan. Næste møde afholdes i april, dato kommer. 

 
 
 
 
 
Venlig hilsen  

 
Pia Øxenberg Hansen, Studieleder  
Ernæring og Sundhedsbacheloruddannelsen, Haderslev  
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev  
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