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Referat af møde i Uddannelsesudvalget den 30. oktober 2012, 
kl. 14.00-16.00 
 
Tilstede: Pia Øxenberg Hansen, Ane Gasbjerg, Lise Lotte Sørensen, Lone Dalvig, Marianne Vámosi, 
Ketty Avbæk Larsen, Vibeke Jochumsen, Karin Lykke Iversen, Anette Maagaard, Marianne S. Marker, 
Dorthe Johannesen (ES11), Michaela Wagner 
 
Afbud: Børge Koch, Helene Starotska (ES10) 
 
Referent: Michaela Wagner 
________________________________________________________________________________ 
 
 
ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Den udsendte dagsorden blev godkendt uden kommentarer. 
Pia bød velkommen og mødet blev indledt med en kort præsentationsrunde blandt deltagerne. 
 
ad 2. Godkendelse af referat fra møde den 18.4.2012 
Referatet blev godkendt. 
Det blev besluttet at punktet ”Godkendelse af referat” udgår af dagsorden på fremtidige møder. 
 
ad 3. Orientering fra uddannelseslederen 
 
Uddannelsesleder Pia Øxenberg Hansen orienterede om følgende: 

• Der er ansøgt om opdimensionering af uddannelsen (+ 20 pladser) – Ansøgning blev afslået. 
• Der er optaget 42 studerende på årgang 2012 – Modul 1 prøve afholdes om kort tid. 
• Der har været pres på i starten af det nye semester pga. manglende studiesekretær – men 

det begynder at balancere. 
• Søren Bach har orlov i et år. Sørens timer er besat med timelærere (Anette Schulz, Simon 

Schulin og Steen Thorsen). Lærerne får stor ros fra de studerende. 
• Hårdt for de modulansvarlige (større arbejdsbyrde). Det mærkes mere og er sårbart pga. det 

lave antal ansatte. Overtid er ikke accepteret. Der vil ske afklaring i løbet af foråret 2013. 
• Kort orientering om ny Akademiuddannelse i Gastronomi. Pia er faglig koordinator på 

uddannelsen. Den er udbudt på ucsyd.dk (se link nedenfor). Uddannelsen vil endvidere blive 
markedsført i pressen, relevante fagblade etc. 
Der pågår overvejelser i forhold til en netbaseret version. Der arbejdes på rev. udgave af 
studieordningen (Haderslev profil med fokus på det lokale egnskøkken). Det er p.t. usikkert 
om uddannelsen starter. 
Der skal arbejdes med at opbygge et fagligt netværk/fagligt miljø i Haderslev. 
Akademiuddannelsen i Gastronomi består af 5 moduler og et afgangsmodul. Det første modul 
er sat til 7.500 kr. (og de kommende moduler vil formentlig koste ca. det samme). 
Man kan læse mere på: 
http://ucsyd.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/akademiuddannelse-i-gastronomi/  
Der er tale om et deltidsstudie. En evt. kobling til 6 ugers selvvalg er under overvejelse samt 
at gøre uddannelsen delvis netbaseret. 

• Akkreditering af Ernæring og Sundhed – I foråret 2013 får vi besked. Fint i forhold til 
kvalitetssikring af uddannelsen. 

http://ucsyd.dk/videreuddannelse/akademiuddannelser/akademiuddannelse-i-gastronomi/
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ad 4. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer om aktiviteter eller andet med 
relevans for Ernæring og Sundhed 
 
Formand Lise Lotte Sørensen, Kost og Ernæringsforbundet orienterede om følgende: 
 

• I forhold til tal fra Kost og Ernæringsforbundet er ledigheden i området faldet 
• Der kommer flere henvendelser fra dimittender. De er mere aktive/opsøgende. 
• Flere læser videre på universiteter. 

 
ad 5. Drøftelse af frafaldshandleplan, jf. bilag 1 og 2 

• Ernæring og Sundhed har lavet handleplan for fastholdelse. Planen har været forelagt og 
drøftet af studievejledere og i Fællesudvalget. Hertil er udtalt: ”Alt hvad vi gør er egentlig 
fastholdelse”. Uddannelse af den studerende i centrum. 

• Primært: tæt kontakt til de studerende – undervisere kender alle de studerende. 
• Nye tiltag: mentorkorps (4 studerende), arrangerer aktiviteter for nye studerende efter behov 

(forsøgsordning), tilkoblet vores lokale studieordning (løn). 
• Frafald 2012: ES12.1 (3 studerende), ES12.2 (10 studerende). Her er så kommet 5 

overflyttere ind på uddannelsen. 
• Frafald i procent – grunde for frafald. Procedure ved udmeldelse/frafald: tale med Pia, sende 

skriftlig udmelding. 
• Holdene opdelt geografisk. I alt 7 studerende er forsinket i forhold til normeret tid på Ernæring 

og Sundhed. 
• Ved udmelding sendes spørgeskema vedr. frafald til den studerende. 
• Statistik omkring frafald på næste møde. 
• Opfordring til at bruge mentorerne mere. 
• Seneste dimittendundersøgelse: 25 respondenter – 19 svar. 
• Bl.a. følgende meldinger: faglig relevant, dårligt ift. tværfaglighed. ES er i år startet med 

tværfagligt modul sammen med fysioterapeutuddannelsen. 
• Fællesudvalget fungerer meget bedre i år. Tutorer væsentligt bedre. 
• Arbejder løbende med de forhold vi er ’dårlige’ til. 
• Aldersforskelle > behov 
• Modtagelse > god, væsentlig 
• Læring i studiemiljøet (koordineres…) 
• Naturvidenskabsfestival 
• Kompliceret ift. lærernes arbejdstid (vi arbejder på det/med det) 
• Aktiviteter på tværs: 4 årlige fester på campus, fredagsbar, fodboldkamp, International dag 

(Læreruddannelsen, Ernæring og Sundhed, It- og markedsbaseret kommunikation) 
• Mere kvalificeret anvendelse af studiegruppetid (nødvendigt at lærerne forbereder 

undervisning/opgaver til de studerende) 
• Præcisere i handleplanen, at man er meget opmærksom, nærværende (hurtig) i forhold til 

frafald. 
• Ofte mentale/psykiske problemer vi er oppe imod (ungdomskulturen). 

 
ad 6. Drøftelse af den lokale studieordning 
Lokal studieordning færdiggøres inden jul og vil være tilgængelig inden uge 5 - 2013. Dokumentet er 
drøftet i Fællesudvalget. Der er tale om et statisk dokument med mulighed for rettelser. Lægges på 
Blackboard. Parallelt med den lokale studieordning udarbejder de studerende et studiepraktisk 
dokument. 
Værdigrundlag og vision for uddannelsen er udarbejdet på et medarbejderseminar, men væsentligt at 
det jævnligt drøftes. 
Ønske om tilføjelse til studieordning: pkt. 1.2 Ledelsesområde 
Der er tilføjet området: Ernæring, mad og måltider. 
Den lokale studieordning godkendes af Uddannelsesudvalget og UC rektor. 
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Vision – innovativ og eksperimenterende. Modul 7 og 11. Produktudvikling (modul 11). Deltager i VIP-
projektet (Interreg-projekt). Innovation/iværksætteri – meget mere fokus på området fremadrettet i 
UC’et. 
Undervisningsdifferentiering: Læring/modulmål i fokus. 
Der arbejdes videre med visionen > arbejdes løbende med udvikling/ændring af studieordningen. 
De studerende er ikke meget for gruppeeksamen. 
Der er foretaget rettelser i studieordningen på baggrund af kommentarer fra de studerende.  
Kommentar: Lovpligtige punkter meget detaljerede, hvilket betyder hyppige ændringer… 
ressourcekrævende. 
Meget af indholdet kunne indgå i modulplanen. 
Anmærke ved godkendelse, at mindre rettelser foregår uden ny godkendelse. 
 
ad 7. Studieaktivitetsmodellen, baggrund og redegørelse for implementering og anvendelse 
på Ernæring og Sundhed (jf. bilag 4 og 5) 
Studieaktivitetsmodellen blev drøftet på baggrund af Rektorkollegiets oplæg om udarbejdelse af en 
fælles strategi for at opnå at 60 procent af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse. 
 

• Finde/udvikle sammenlignelig model (der arbejdes på dette) 
• Rektorkollegiet: Kvalificering af modulbeskrivelsen 
• Kobling/samarbejde mellem teori/praktikstederne 
• Dialog omkring modulbeskrivelser/-indhold med praktikstedet 

 
ad 8. Drøftelse af sundhedsuddannelsernes udfordringer med udgangspunkt i følgende 2 
dokumenter (jf. link i dagsorden) 
De udsendte bilag/dokumenter blev drøftet i forum. 
Regionerne ønsker at optimere uddannelser ud fra deres krav. 
Nye krav til professionerne. Tilrettelæggelse af uddannelser. 
Indeholder spændende, konkrete udspil. 
Kommuner: bruge det med henblik på fremtidige tiltag ift. evidensbaseret forskning. 
 
ad 9. Eventuelt 
Møder i forår/efterår 2013 blev lagt på følgende tidspunkter på Campus Haderslev: 
 

 23. april 2013 kl. 14-16 
 29. oktober 2013 kl. 14-16 

 
Der er valg i efteråret 2013. 
 


