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Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 23. april 2013, 
kl. 14.00-16.00 
 

Tilstede: Pia Øxenberg Hansen, Lise Lotte Sørensen (formand), Karin Lykke Iversen, Susan Strebøl 

(suppleant for Vibeke Jochumsen), Anette Maagaard, Børge Koch, Ane Gasbjerg, Marianne S. Marker, 

Dorthe Johannesen (ES11), Helene Starostka (ES10), Michaela Wagner 

 

Afbud: Lone Dalvig (næstformand), Ketty Avbæk Larsen, Vibeke Jochumsen, Marianne Vámosi 

 

Referent: Michaela Wagner 

________________________________________________________________________________ 

 

ad 1. 

Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt uden kommentarer. 

Formand Lise Lotte Sørensen og studieleder Pia Øxenberg Hansen bød velkommen, og mødet blev 

indledt med en kort præsentationsrunde blandt deltagerne. 

 

ad 2. 

Godkendelse af referat fra møde den 30.10.2012 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

Der blev henvist til beslutning (jf. mødet den 30.10.2012), at punktet udgår af dagsorden til 

fremtidige møder. 

 

ad 3. 

Orientering fra uddannelseslederen 

 

Studieleder Pia Ø. Hansen orienterede om følgende: 

 

 Der udsendes med mellemrum et nyhedsbrev pr. mail til medlemmer af Uddannelsesudvalget. 

Endvidere udsender studielederen et ugebrev pr. mail til ansatte og andre tilknyttede personer 

på Ernæring og Sundhed. Pia Ø. Hansen forespurgte i forum, om der var interesse/behov for 

yderligere orientering – udover nyhedsbrevet (fx videresendelse af internt nyhedsbrev). Der 

var enighed blandt tilstedeværende medlemmer at informationsniveauet var fyldestgørende, 

og formand Lise Lotte Sørensen gav udtryk for at yderligere information ikke var nødvendig på 

nuværende tidspunkt. 

 Ernæring og Sundhed har i perioden 16.04.13 - 15.07.13 ansat Anne Dorte Rosenlund som 

projektmedarbejder. 

Anne Dorte Rosenlund er netop påbegyndt et planlagt undervisningsprojekt ”Den studerende i 

fokus” i forhold til studerende på modul 4 (ES2012, hold B1 og B2). Der er tale om 

studieeftermiddage med forskellige temaer (undervisningsplan udleveret til orientering under 

mødet). Projektet vil blive afsluttet med udarbejdelse af en evalueringsrapport. 

 Akkreditering af uddannelsen er udsat – med mulighed for evt. at overgå til 

institutionsakkreditering. 

Der gennemføres p.t. ikke målrettede akkrediteringstiltag på uddannelsen. Men uddannelsen 

kvalitetssikres og udvikles selvfølgelig løbende. (Vi har lige fået følgende besked fra 

Akkrediteringsrådets sekretariatschef Rune Heiberg Hansen: 
”8. turnusrunde, og dermed sundhed og ernæring, er aflyst. Der er dermed ikke opstart for 

nye turnusakkrediteringer til september. Det er ikke offentliggjort endnu, men det kommer 

snart. 

Alle ikke-akkrediterede uddannelser vil blive fordelt på en kommende reduceret turnusplan. 

Denne plan kommer formentlig inden sommer, men opstart er først i 14.”) 
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 I forhold til KD praktik modtog Ernæring og Sundhed en skrivelse før jul, hvor Sygehus 

Lillebælt opsagde praktikaftalen. Studiechef Anette Maagaard handlede på baggrund af 

skrivelsen og på nuværende tidspunkt er der truffet aftale om at Region Syddanmark går ind 

og sikrer fremtidige praktikpladser. Annette Topholm (HR, Regionskontoret) er kontaktperson. 

Sygehus Sønderjylland har i anden sammenhæng lavet en ændret praktikfordeling, som i 

praktikforløbet indebærer en rokade ift. praktik hos diætister på sygehusene og 2½ uges 

praktik ved lokale, kommunale diætister. Den kliniske vejleder på sygehuset har ansvaret. 

 Den 19. marts afholdt studerende på Ernæring og Sundhed (Modul 11) en intern 

sundhedsmesse i festsalen. Der var opstillet stande, hvor de studerende præsenterede 

forskellige udstillinger/tiltag omkring emner som: Mad til kvinder i overgangsalderen, Sundhed 

i Nepal, Madpakkekundskab, Sundhedsundervisning til 4.-7. klassetrin og meget andet. 

Arrangementet forløb fint med et godt fremmøde af interesserede medstuderende, 

undervisere og øvrige ansatte på Campus Haderslev. Den 21. marts deltog en del af disse 

stande ved Haderslev kommunes sundhedskonference, et samarbejde som vi håber at 

udbygge fremover. 

Den 11. april blev der afholdt Bachelorkonference på Ernæring og Sundhed, hvor nogle af 

indeværende års dimittender var inviteret til at holde oplæg omkring deres bachelorprojekter 

og erfaringer i forhold til processen omkring opgaveskrivning mv. Der var spændende emner 

på programmet. 

Arrangementet var en succes og har fået megen positiv feed back fra studerende og lærere, 

bl.a. at det var godt at høre om og få indsigt i processen omkring bachelorforløbet. 

Planlægning af et tilsvarende arrangement for det kommende år pågår allerede. Det blev på 

nærværende møde foreslået at gøre det til en campusbegivenhed til næste år. 

Studieretningsvalg (modul 3) har hidtil kun involveret studerende og lærere i forhold til 

information om de tre studieretninger. Det blev foreslået fremadrettet at inddrage fx diætister 

fra kommuner/sygehuse. 

Optag 2013: Der var modtaget 144 ansøgninger ved udløb af ansøgningsfristen for kvote 2 

ansøgninger den 18. marts, hvilket var et mindre fald ift. antal ansøgere i 2012 (der er på ES i 

alt 15 studiepladser til kvote 2 ansøgere). Ansøgere får besked om optagelse ultimo juli 2013. 

 

ad 4. 

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer om aktiviteter eller andet med 

relevans for Ernæring og Sundhed 

 

Formand Lise Lotte Sørensen orienterede om en rapport udgivet af Kost og Ernæringsforbundet med 

titlen: Mestre i madlavning og sundhed. Infomateriale mv. til skoler og praktiksteder vil blive drøftet i 

Uddannelsesudvalget. Punktet tages op på næste møde. 

 

Børge Koch orienterede om en henvendelse fra Fødevarestyrelsen med henblik på etablering af 

studieteams omkring emnet: Maddannelse. Hvis projektet kommer til at køre fremover kunne der 

være muligheder. UC Syddanmark være en mulig fremtidig partner. 

Endvidere pågår flere aktiviteter på sundhedsområdet i samarbejde med Videncenter for 

Sundhedsfremme og det nationale videncenter KOSMOS. 

 

Pia Øxenberg Hansen kunne med glæde berette om at to af dette års dimittender: Helle Gothardsen 

og Rikke Wind har fået hædrende omtale af deres bachelorprojekt ved Kost og Ernæringsforbundet. 

Se mere her: http://www.kost.dk/aeldreomsorg-i-asembo-vestkenya 

 

Marianne S. Marker meddelte, at Ernæring og Sundhed arbejder med at øge kvaliteten i 

praktikforløbene. Der arbejdes – ud over det skriftlige materiale - med forskellige tiltag som besøg på 

praktikstederne og arrangerede inspirationsdage på UC Syddanmark. 
  

https://webmail.ucsyd.dk/owa/redir.aspx?C=XxDVl2IXqUyU641-pE_r7c6U_tMoGdAIhj0kYpUkxnX6rchFOLEf_oTk2DsvzlLoc8s14_XbEl8.&URL=http%3a%2f%2fwww.kost.dk%2faeldreomsorg-i-asembo-vestkenya
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ad 5. 

Opfølgning taktisk handlingsplan, jf. bilag 1 

Pia Øxenberg Hansen orienterede kort om den taktiske handlingsplan som studiechef Anette Maagaard 

er tovholder på. Bl.a. i forhold til, hvordan vi udmønter udviklingskontraktens 7 indsatsområder: 

 

1. Bedre kvalitet i uddannelserne 

2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet 

3. Tidligere færdig og mindre frafald 

4. Øget innovationskapacitet 

5. Styrket udviklings- og evidensbasering 

6. Øget fokus på de studerende 

7. Styrkelse af internationalisering 

 

I forhold til Ernæring og Sundhed er et af de mest problematiske områder ønsket om 

ansættelse/uddannelse af ph.d.ere. Der arbejdes på uddannelsen med tiltag i forhold til mindskelse af 

frafald samt at få flere mandlige studerende til at søge ind på studiet.  Et stigende antal studerende på 

Ernæring og Sundhed deltager i internationale studieophold. 

Ved UC Syddanmark pågår dansk/tysk projektsamarbejde, bl.a. gennem partnerskab i interreg 

projekter. Her kan nævnes projektet: Grænseoverskridende kompetencenetværk: nye perspektiver 

med henblik på opnåelse af varige kompetencer på ernærings- og bevægelsesområdet, hvor 

Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syddanmark er partner og har inddraget flere medarbejdere fra 

Ernæring og Sundhed i projektarbejdet. 

 

En del af målene i forhold til den taktiske handlingsplan er opfyldt. Handlingsplanen skal nu revideres i 

forhold til den aktuelle udviklingskontrakt. 

Ved UC Syddanmark gennemføres p.t. planlægning/implementering af nye it-systemer, herunder nyt 

skemalægningssystem som i høj grad vil kunne effektivisere denne proces. 

 

Børge Koch forespurgte hos de to studerende i udvalget, hvorvidt der var tilfredshed med de 

målsætninger der var lavet - eller om der var behov for ændringer og flere/færre mål? 

De to studerende gav udtryk for, at de var tilfredse med de mål der var sat og mente det var mere 

hensigtsmæssigt med færre og opnåelige målsætninger frem for at ville for meget, som så måske ikke 

ville kunne gennemføres. 

Der blev spurgt til eksempler på, hvordan Ernæring og Sundhed udmønter planerne og her om der 

måske skal andet til. 

 

ad 6. 

”På vej mod professionerne” hvad er en standard Ernæring og sundhedsstuderende på 1. 

år. Hvor kommer de fra – hvad vil de? (Anette Maagaard) 

Studiechef Anette Maagaard præsenterede et forskningsprojekt gennemført af forskningsdirektør 

Søren Gytz Olesen ved Professionshøjskolen VIA, hvor undersøgelsespopulationen udgøres af 

professionsbachelorstuderende på 19 af VIA’s uddannelser (præsentationsmateriale blev fremlagt 

under mødet). 

Undersøgelsen fremviser interessante resultater som fx: 

 

 Studerende går efter det sociale / andre typer aktiviteter 

 Ønske om høj faglighed 

 

Undersøgelsens resultater kan fint overføres som et billede på studerende på Ernæring og 

Sundhedsuddannelsen ved UC Syddanmark. 
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ad 7. 

Trivselsundersøgelse 2012 og beskæftigelsesundersøgelse 2013 (Bilag 2 og 3) og 

karaktergennemsnit fra de seneste prøver (fremlægges på mødet) som oplæg til en 

drøftelse af hvad kan vi gøre for på uddannelsen for at øge vores dimittenders muligheder 

for beskæftigelse? 

Pia Ø. Hansen orienterede om karaktergennemsnit for de senest afholdte prøver på uddannelsen, som 

ligger meget pænt. 

UC Syddanmark befinder sig i øjeblikket på et vadested i forhold til hvordan vi skal afdække de 

studerendes trivsel – der arbejdes hen imod at tage et nyt målesystem i brug: PULS Analyse. 

Systemet testes via pilotprojekter på enkelte uddannelser. 

Dette tiltag er et led i forhold til UC Syddanmarks satsning: Den studerende i fokus. 

Der pågik en drøftelse i forhold til tilbagemelding af bedømmelse/karakterer ved skriftlige opgaver. 

Pia Øxenberg Hansen opfordrede til at bruge begreber i eksamensbekendtgørelsen og undlade at blive 

konkret. Marianne S. Marker bemærkede hertil at de studerende skal blive bedre til at udnytte 

vejledning. Dorthe Johannesen og Helene Starostka bemærkede hertil, at man som studerende skal se 

prøve/resultat som udvikling. 

Dimittender fra uddannelsen har svært ved at finde job efter studiet. Temaet vil være et punkt på 

næste møde. 

 

ad 8. 

Studieaktivitetsmodellen 

Studieaktivitetsmodellen udfyldes og indgår i alle modulbeskrivelser, jf. anbefalinger fra 

Uddannelsespolitisk Udvalg. 

Modellen udarbejdes med henblik på at uddannelser skal kunne sammenlignes på landsplan. 

Studieaktivitetsmodellen formidler et billede af uddannelsen, som bruges af den studerende. 

Pia Ø. Hansen gav en kort gennemgang af modulbeskrivelse/studieaktivitetsmodel, og eksempler på 

hvad der kan ligge inden for de fire felter i modellen. 

Marianne Marker bemærkede, at modellen fungerer godt i forhold til drøftelse af 

aktiviteter/tilrettelæggelse af undervisning. 

Kan betragtes som reflektionsrum. 

Børge Koch bemærkede at modellen kunne være redskab til at tænke andre undervisningsformer. 

 

ad 9. 

Opfølgning på Den lokale Studieordning 

Dokumentet ligger på Blackboard og vil blive lagt på hjemmesiden i august 2013.  

 

ad 10. 

Eventuelt 

Ingen bemærkninger under dette punkt. 

 

 

 

 

Næste møde i Uddannelsesudvalget 

  

Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-16 på Campus Haderslev 

 


