
 

 

 

Til uddannelsesudvalget for Ernæring/sundhed 

 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 22. april 2015  

 

Deltagere: Jan Mollerup, Jens Christian Mortensen, Lone Bolvig, Sandra Møller Juhl, Eva 

Dollerup Mortensen, Marianne S. Marker, Sara R. Nielsen. Nina Christoffersen, Pia Øxenberg 

Hansen 

Jannie F. Ladegaard (fra kl. 15) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

 

Institutchef Jannie Fibecker Ladegaard anmoder om at punkerne 5 og 6 skubbes til sidst så 

hun kan nå at deltage. Ellers godkendes både referat og dagsorden 

 

2. Godkendelse af sidste referat.  

 

3. Orientering fra uddannelseslederen:  

Karrierevalg: vi har deltaget i karrierevalg igen i uge 16, fin interesse. Optag: Fint, med 

mange førsteprioriteter. Der er umiddelbart ingen problemer med at tiltrække 

studerende. 

Vi har 27.04.15 følgende antal ansøgere til vores 42 pladser: 

 

Prioritet        Antal personer  

1                    61  

2                    42  

3                    19  

4                    14  

5                    14  

6                    1  

7                    1  

8                    2  

I alt               154  

 

Ernæring og Sundhed afholdt 10.april en intern bachelorkonference, hvor dimitterede 

fremlagde deres projekter og erfaringer med processen. Målet med dagen er især at 

kvalificere de studerendes bachelorprojekter både i forhold til emne, metoder og 

arbejdsformer. 

Der arbejdes fra uddannelsens side på at trække eksterne parter med ind i uddannelsen, 

for primært at kvalificere de studerendes uddannelsesforløb, men også for at øge 

kendskabet til uddannelsen.  Sidste år da vi lavede modul 4 studerende bla. en 

renæssance workshop i samarbejde med Haderslev Museum. 

Der er på UC niveau stort fokus på fastholdelsestiltag. På ernæring og sundhed har vi 

ikke massive problemer, men følger udviklingen og laver tiltag i forhold til 

problemstillingen. Fx har vi i kortvarige perioder registreret fremmøde. 

Praktikportal: Pia orienterede om den elektroniske praktikportal UC’erne er ved at 

udvikle. Det er en fælles platform som både studerende, praktiksted og praktikstederne 

vil få adgang til. 

Digitalt eksamens afleveringssystem, WISE-flow er implementeret, og det letter arbejdet 

for sekretrær og studerende.  

Fællesudvalget(repræsentanter fra studerende på alle årgange, ES lederen og udvalgte 

ledere) fungerer rigtig godt, og der arbejdes på et studerende/uddannelses stedet 

mødes i et ”campus-forum” 
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4. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer om aktiviteter eller andet med 

relevans for ernæring og sundhed. 

Jan: Kommentar til tekst på hjemmesiden, job på tekniske skoler kræver 5 års-  

relevant erhvervserfaring 

 

EUC Syd har holdt et projekt ”dansk madkultur” undervisning af asylansøgere. 

UC Syd er velkomne til åben hus på EUC. 

Der har været to studerende i praktik på fra ES på EUC. 

 

Lone: Sygehus Sønderjylland arbejder med kvalitetsoptimering omkring måltiderne 

på sygehus.  

Sygehus Sønderjylland, har ændret madkoncept. ”Restaurant-bespisning”. Ernæring 

som en del af behandlingen er et nyt koncept.  

Besparelser tackler projektet. Medarbejdere føler sig pressede, dog er patienterne 

rigtig tilfredse.  Samspillet tværfagligt er udfordrende især når plejepersonalet ikke 

helt ser vigtigheden. 

 

Jens Christian: Rødding Husholdningsskole: Specialklasse elever, vil gerne modtage 

studerende i praktik. I forhold til hjemmesiden skal ”Husholdingsskoler” rettes til Frie 

Fagskoler. 

 

Sandra (Repræsentant for Kost og ernæringsforbundet), orienterede om, at der har 

været afholdt fælles møder for KE-forbundet og efterlyser oplysninger om 

”uddannelsesreformen” 

 

 

5. Udvikling af de 9 sundhedsfaglige uddannelser – eller ny uddannelse fra august 2016 

Orientering ved institutchef Jannie Fibecker Ladegaard og drøftelse af betydning for 

Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

 

http://www.ucsyd.dk/om-uc-syddanmark/artikel/udvikling-af-

sundhedsuddannelserne/ 

sundhed2016.dk  

 

Orientering fra POHA omkring informationsmøder om uddannelsesfremsynet. Der 

arbejdes mere målrettet med kompetencemål. Der vil ikke blive en national 

studieordning, som den vi arbejder efter nu. 

Lidt usikkerhed i forhold til om studieretninger forbliver. 

 

Uddannelsesledere fra ES mødes 24.04 med de tre faglige foreninger ( Kost og 

ernæringsforbundet, DLF og FaKD) som også sidder med i udviklingen af ny 

sundhedsuddannelses struktur. 

 

Samtale om ”toning” af studieretninger fx med mere fysisk aktivitet, eller individuel 

vejledning. 

 

Tilpasning til aftagerfeltets behov, men fx en klinisk diætist, har samme værdi og 

uddannelse, uanset hvilket uddannelses sted uddannelsen foregår. 

 

Siden mødet har uddannelsesministeren tiltrådt de juridiske rammer – de kan ses 

her: http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/ny-ramme-for-de-sundhedsfaglige-

professionsbacheloruddannelser 

Der bliver en uddannelsesbekendtgørelse med læringsmål. Underbygget af 

studieordninger på UC niveau. Der er et krav om at de første 2 år af uddannelsen 

som minimum indeholder de samme uddannelseselementer (temaer/fag/ 

læringsudbytter/ECTS/praktik og klinik/prøver mm) på alle udbudssteder.  

http://www.ucsyd.dk/om-uc-syddanmark/artikel/udvikling-af-sundhedsuddannelserne/
http://www.ucsyd.dk/om-uc-syddanmark/artikel/udvikling-af-sundhedsuddannelserne/
http://www.sundhed2016.dk/
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/ny-ramme-for-de-sundhedsfaglige-professionsbacheloruddannelser
http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/ny-ramme-for-de-sundhedsfaglige-professionsbacheloruddannelser
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Som det ser ud nu, beholder vi studieretningerne.  Muligvis med diætisttitlen som en 

overordnet betegnelse.  

 

Det bliver rigtigt spændende at se hvad resultatet bliver. 

 

 

 

 

6. Institutionsakkreditering tidsperspektiv, proces og indsatsområder – herunder 

kvalitetssikring af undervinsingen, definition af kerneopgaven, kommunikation i 

organisationen 

 

Institutionsakkrediteringen er blevet udsat ½ år. Ud over at vi skal have kvalitetssikret 

forhold omkring kvalitets og relevans m.m. på uddannelsen, er det en udfordring at det 

er hele UC Syddanmark, som skal akkrediteres samlet i modsætning til tidligere hvor de 

enkelte uddannelser blev akkrediteret enkeltvis. Det betyder at vi i hele UC’et skal 

udarbejde ensartede procedurer som viser at vi reelt er én institution. 

Et af indsatsområderne er at alle uddannelser skal formulere deres kerneopgaver som 

skal indtænkes i uddannelsens og herunder underviserens prioriteringer. Et andet 

område er måden vi planlægger og evaluerer modulerne. Inden modulerne skal der 

afholdes Mous (modulplanlægningsmøde med mig og modulets undervisere) 

modulplanerne laves og lægges på BB, modulet introduceres af den modulansvarlige og 

efter modulet evaluerer de studerende både mundtligt med den modulansvarlige og 

skriftligt gennem et spørgeskema. Der sammenskrives referater med fokus på det 

fremadrettede og de bruges til planlægning af det kommende års modul. 

Et tredje indsatsområde er kommunikationen i organisationen både fra direktionen og ud 

og især er der fokus på kommunikationen fra uddannelserne og til direktionen. 

 

 

 

 

7. Nedsættelse af aftagerudvalg 

 

Kommissoriet for digitalt-aftagerpanelet fremlægges og drøftes. 

 

Hovedformål er at kvalificere uddannelsen gennem inputs fra aftagerfeltet, at øge 

kendskabet til uddannelsen, og herved forhåbentligt få flere dimittender i arbejde. Dette 

hænger også sammen med kravet i akkrediteringen om kontakt til aftagerfeltet. 

 

Forslag om at aftagerundersøgelsen kan sammentænkes med ”praktikportalen” 

Det er vigtigt at formidle til deltagerne: Hvad er formålet, hvad vil vi have ud af netop dette 

spørgeskema, hvad skal det bruges til, og ikke mindst at give tilbagemelding til det digitale 

aftagerpanel” 

 

Pia retter kommissoriet til i forhold til kommentarerne fra udvalget. 

 

8. Næste møde: 21. september 2014 i Esbjerg, hvor der er temadag med bestyrelsen for 

UC Syddanmark 

 

9. Eventuelt. 

Ingen kommentarer 

 

 

Venlig hilsen  

 

Pia Øxenberg Hansen, Studieleder 
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Ernæring og Sundhedsbacheloruddannelsen, Haderslev  

Lembckesvej 7, 6100 Haderslev  
D +45 7266 5125 - poha@ucsyd.dk  

 

mailto:poha@ucsyd.dk

