
Referat Uddannelsesudvalgsmøde 18.04.12 

Deltagere: Lone Dalvig, Lise Lotte Sørensen, Vibeke Jokumsen, Marianne Vámosi, Helene Starostka, Dorthe 

Johannesen, Annette Maagaard, Pia Øxenberg Hansen 

Ad 0) Præsentationsrunde. 

Ad 1: Dagsordenen blev godkendt 

Ad 2: Referatet fra sidste møde blev godkendt 

Ad 3: Pia informerede: 3. marts var der åben campus, et informationsarrangement for alle 

grunduddannelser på Campus Haderslev, der var såvel oplæg om optagelse og uddannelsens opbygning, 

eksempler fra undervisere og studerende, vi oplevede stor interesse og mange besøgende. 

Hvilket hænger fint sammen med, at vi i forhold til kvote 2 optagelsen (15. marts) oplevede en stor vækst i 

ansøgere(link), hvilket medfører, at vi på uddannelsen skal overveje om håndteringen af kvote 2 ansøgere 

fungerer optimalt, skal der fx fremover være krav om motiveret ansøgning, samtale med (udvalgte) 

ansøgere, og en vurdering af vores pointgivning (link).   Vi søger op opdimensionering af uddannelsen til 60 

studiepladser. 

Pia er indtil 1. august konstitueret leder, stillingen slås op og besættes til 1. august.  

Ad 4: Lise Lotte er formand og Lone næstformand indtil november 2013. Når lederstillingen er endelig 

besat vælges evt. en yderligere personalerepræsentant.  

Ad 5: Pia informerede kort om uddannelsens opbygning – se i øvrigt under de kommende punkter. 

Ad 6: Antallet af møder blev præciseret til 2 årlige. Den reviderede forretningsorden vedlægges.  

Ad 7: Lise Lotte beskrev kort form og indhold for udvalgtes tidligere arbejde, og konkluderede at vi stort set 

havde arbejdet med de beskrevne punkter i den nye forretningsorden på baggrund af eksempler på emner 

vi tidligere har arbejdet med i udvalget. Indholdsmæssigt enedes udvalgt om at vi på de kommende møder 

skal tematisere relevante større emner, som akkreditering, studieordning, fastholdelse, kvalitetssikring.  

Udvalgets medlemmer ønsker gennem deres forskellige baggrunde og berøringsflader med uddannelsen, at 

deltage i kvalitetssikringen og den stadige udvikling af uddannelsen. Der var ønske om at de hidtidige 

nyhedsbreve fortætter fremover, så udvalget også fremover holdes informeret - mellem møderne. 

Efter en drøftelse af omfang og form for de fremtidige møder, var der enighed om 2 årlige møder som 

udgangspunkt, i tidsrummet 14 – 16.  

Anette Maagaard foreslog at udvalget fik et oplæg fra en udenforstående, til at kvalificere drøftelsen. 

Ad 8: Helene Starostka redegjorde for fordele og ulemper ved den nyoprettede LFS-studieretning med 5 

studerende. De studerende var glade for den store praksistilknytning – de mange besøg og gæstelærere. 

Det er en udfordring kun at være 5 studerende på holdet, men Helene beskrev at det på nuværende 

tidspunkt blev taklet meget professionelt af alle parter. Udvalget følger studieretningens fortsatte 

implementering. 



Ad 9: Som punkt på det kommende møde  

Ad 10: Punktet omkring fastholdelse drøftes på næste møde 

Ad 11:Næste møde tirsdag i uge 44 

 

Venlig hilsen  

 

Pia Øxenberg Hansen, konstitueret leder og praktikleder  

Ernæring og Sundhedsbacheloruddannelsen, Haderslev  

Lembckesvej 7, 6100 Haderslev  

D +45 7322 7061/mobil 7266 5125 - poha@ucsyd.dk  

 

University College Syddanmark  

www.ucsyd.dk  

 

Vedhæftet:  

Revideret forretningsorden 

Revideret liste over udvalgets medlemmer 

 

Udleveret til mødet – og vedhæfte:  

Taktisk handleplan (med fokus på s. 3 og 5) 

Kriterier til akkreditering 

  


