
Til uddannelsesudvalgets medlemmer 
 
 
Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 26. april 2016 fra kl. 13.30 – 16.00 
 
 
1. Dagsorden blev godkendt  

 

2. Ingen kommentarer til det sidste referat.  
 

3. Meddelelser 
3.1. Formandskabet: ingen meddelelser 
3.2. Uddannelseslederen (akkreditering, optag og logo, praktikdag 2. maj) 
Jannie F- Ladegaard refererede fra akkrediteringsprocessen, især det 2. og sidste møde med panelet. 
Hun refererede proceduren og har en god fornemmelse i forhold at UC Syd opnår akkreditering 
Pia Ø. Hansen, der er dags dato i alt 112 ansøgere (39 første prioritet), på kvote 2 oplevede 
uddannelsen på landsplan et faldende ansøgerantal. 
Der arbejdes på et udarbejde et logo for ernæring og sundhedsuddannelsen inden for UC Syds fælles 
Logoramme. 
2. maj afholdes der en praktikdag med oplæg om ”den gode praktik”, praktikportal og den nye 
studieordning.  
3.3. Udvalgets medlemmer: Ingen meddelelser 

 
 

4. Forhold omkring uddannelsen, jf. BEK nr 192 af 27/02/2014, bilag 1, kap. 5, § 16 stk. 4 (kvalitet og 
relevans for samfundet, uddannelsesdækning, udvikling af nye og eksisterende uddannelser, 
undervisnings- og prøveformer, den lokale studieordning)  

Uddannelsesrevision: 

4.1. Status på studieordningsarbejdet 
 
Pia orienterede overordnet om arbejdet med studieordningen og de lidt specielle arbejdsvilkår 
uddannelseslederne har arbejdet under. Bl.a. korte tidsfrister. 
 

4.2. Struktur for den reviderede uddannelse (Bilag 1) 
 
Pia fremlagde strukturen for den nye uddannelse i oversigt. De første semestre er nogenlunde på 
plads. Den sidste del af uddannelsen, er ikke helt færdig bearbejdet.  
Der blev omtalt omkring hvilke attraktive emner som SD linjen kunne arbejde med når KD linjen skal 
beskæftige sig med kliniske emner. Forslag på mødet; projektleder uddannelse og skærpelse 
omkring IKT ( fx netbaseret uddannelse, kommunikation med borgere) 
 

4.3. Studieordningen – så vidt vi er nået (Bilag 2) 
Pia har udvalgt enkelte områder i studieordningen som nedslag. Fx valg af studieretning og toning. 
POHA viste hvordan der arbejdes med fordeling af ECTS i fag, hvilket giver lidt udfordringer i 
forhold til den videre planlægning. 
Pia fremviste arbejdet med lokal studieordning, der vises et eksempel fra udvalgte semester fx 1. 
semester benævnt Ernæring og Sundhed og 2. semester: Fødevarer, forbrug og ledelse. Se bilag til 
dagsordenen. 
 
POHA orienterede om at personalet har arbejdet i forskellige grupper med indhold og tekst ifht 
udarbejdelse af studieordiningen 
 
 
Danmarks Lærerforeningens repræsentant Jens  Mortensen, afleverede Ulla Maria Mortensen 
kommentarer. Pia gennemgik den videre tidplan for arbejdet med ny studieordning. 
3. maj sendes udkast til studieordning rundt til UU – svarfrist på 14 dage. 



Mandag den 9. maj Studieordninger sendes til UC SYD medarbejdere på sundhedsområdet 
Den 12. maj sendes materialet til censorformænd 
17. maj, seneste frist for UU til indsendelse af kommentarer til den lokale studieordning 
23. maj UU møde planlagt 
 
Jannie takkede Pia på UU’s vegne for det store arbejde med studieordningen. 

 
5. Evt. andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet  

5.1. Orientering: Digitalt aftagerpanel, hvad kom der ud af spørgeundersøgelsen, og hvad er næste  
5.2. skridt 

Digtalt aftagerpanel. 1. udsendelse af spørgsmål er udsendt til ca. 50 / 70% har svaret. 
Pia har skrevet svar sammen. Bilag sendes ud med referat. 
 
Pia vil inden sommerferien sende tak for svar og en kort tilbagemelding om svarene.  
Karin roste initiativet og var taknemmelig for at vi som uddannelsessted søger kontakt med 
praktikstederne.  
Der kom flere gode ideer/inspiration til fremtidige spørgsmål til aftagerpanelet. 
 
 

5.3. Orientering: Projekt om evaluering af klinik i samarbejde med region Syddanmark og UC Lillebælt 
Der sendes en klinisk diætiststuderende til OUH, der går 3 semestre før evalueringen kan 
offentliggøres. Der er nogle udfordringer i it-systemerne. 
 

6. Eventuelt. Forslag til Rektor i forhold til det kommende tema for uddannelsesudvalgsdagen i 

september 
 

Forslag til emne: Karin Lykke Iversen  foreslog et oplæg med psykolog Dorte Birkmøde, med 
udgangspunkt i  ”Vi er nødt til at tale om forrådelse”, se link:  
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18857.pdf 

 

 
Marianne Marker: Worklab: Ernæring og sundhedsuddannelsen arbejder stadig med worklab, og der er 
træning  i forskellige vejledningformer med forskellige målgrupper. I morgen kommer Sdr. Otting Skoles 
7. kasses elever og de skal vejledes omkring sund kost og fedt%. 

 
 
 
Mødekalender 2016: 
4. februar kl. 13.30: Ekstraordinært møde: Arbejde ud fra bekendtgørelsen  
26. april kl. 13.30 Ordinært forlænget møde: Primære fokus: Studieordningen 
23. maj kl. 13.30 Ekstraordinært møde med skriftlig indstilling   

 
På vegne af rektor Birthe Friis Mortensen bedes I bemærke, at bestyrelsen har besluttet, at næste årsmøde 

med uddannelsesudvalgene er fredag den 16. september 2016 kl. 12:15 – 15 
 
 
Venlig hilsen 
 
Pia Øxenberg Hansen, Studieleder  
Ernæring og Sundhedsbacheloruddannelsen, Haderslev  
Lembckesvej 7, 6100 Haderslev  
D +45 7266 5125 - poha@ucsyd.dk  
 

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18857.pdf

