
I forlængelse af Fælles UU møde i Institut for sundhedsuddannelse 
Kl. 9.30-10.45 

 
Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde Ernæring/sundhed 

 

  
Mandag den 21.sep.2015 Kl. 10.45-12.00 

Mødested Campus Esbjerg  
 
 

 
Deltagere:  
Jens Christian Mortensen, Eva Dollerup Mortensen, Marianne Skaarup Marker, Sara Ramsing, 
Jan Monnerup, Caroline Kiilerich, Jannie F. Ladegaard, Karin Lykke Iversen 
 
 
• Hvilken betydning har den foregående information for den aktuelle udviklingsproces på denne 
uddannelse?  
 
Forslag til fremtidigt arbejde i uddannelsesudvalget:  
Der planlægges en møderække. 
 
Møde 4. feb. Kl. 13.30: Ekstraordinært møde: Arbejde ud fra bekendtgørelsen  
Info bliver udsendt pr. mail. 
Møde 26. april kl. 13:30: Ordinært forlænget møde: Primære fokus: Studieordningen  
Møde 23. maj kl. 13:30: Ekstraordinært møde med skriftlig indstilling (ny mødedato idet  Pia ikke kan den  
13. juni) (aflyses hvis der ikke er nogen indsigelser, eller andre kommentarer) 
 
Datoer er meldt ud til mødedeltagerne. 
Udvalgets deltagere og andre interesserede kan orientere sig her: www.sundhed2016.dk 
 
 
• Hvordan kan UU støtte udarbejdelsen af ny studieordning?  
 
Der blev orienteret om etableringen af det digitale aftagerpanel.  Mødedeltagerne opfordres til at indstille 
ressourcepersoner og kolleger til at deltage i panelet. 
 
B.l.a. hørte UU om Pia Øxenberg Hansens udpegelse til den nationale styregruppe for Ernæring og 
sundhedsuddannelsen. 
 
Lidt diskussion omkring fremtid og nutidig uddannelse. 
Spørgsmål om hvilke rammer der allerede er vedtagne f.eks  af den øverste styregruppe, og om disse 
rammer kan komme til at forstyrre ideen om mere faglig fordybelse i uddannelsen. 
 
UC Syddanmark afholder informationsmøde om ny uddannelse. Alle interesserede er velkomne. 
Link til tilmelding til informationsmøde 08.10.2015  https://evu.ucsyd.dk/fagområde/319  

 

 
 

http://www.sundhed2016.dk/
https://evu.ucsyd.dk/fagområde/319


 
 
• Kort nyt fra Uddannelsen  
 
Optag 2015: 42 studerende, et lidt faldende gennemsnit. Haderslev gennemsnit 2015; 7,3, antal ansøgere: 
215, heraf 73 1. prioriteter 
Deltagelse i Naturvidenskabsfestival  -  modul 1 studerende er i fuld gang. 
 
 
AKKREDITERING: 
Vi arbejder stadig med at kvalitetssikre og –udvikle uddannelsen efter de instrukser som er beskrevet på UC 
niveau. Vi er på ES godt med. 
 
Underviserne har bla. formuleret uddannelsens opmærksomhedspunkter, der kan ses som UC’ets 
udviklingskontrakt omsat gennem handleplan og uddannelsens kerneopgave til det de studerende møder i 
klasse lokalet. 
Opmærksomhedspunkter 2015-16 ES 

1) Feedback:  
De studerende introduceres gennem studiet for forskellige former for feedback, såvel individuelt som i 
fælles sammenhænge. 
De studerende forventes at forholde sig konstruktivt til feedback og blive klar over det fælles ansvar ift. 
læringsaspektet ved feedback.  
 

2) Professionsidentitet: 
Den enkelte studerende skal udvikle en klar professionsidentitet gennem uddannelsen, dette sker bla. 
gennem  
Inddragelse af praksisfeltet i undervisningen 
Anvendelse af praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden i forhold til professionen 
At de fysiske rammer understøtter udvikling af professionsidentiteten 
 
 
 
Ref. Marianne S. Marker 
 
 
 


