
Uddannelsesudvalg ES møde 4.2.-2016 
 

Referat: uddannelsesudvalgsmøde 4. februar 2016 Ernæring og Sundhed 
 

Deltagerer:  
Børge Frank Koch, Eva Dollerup Mortensen, Jan Monnerup; Jens Mortensen, Karin Lykke Iversen, Marianne 

Skaarup Marker, Sandra Møller Juhl og Pia Øxenberg Hansen 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsordnen er godkendt 

Referent: Marianne 
 
2. Opfølgning på det sidste referat.  

Ingen kommentarer 
 

3. Meddelelser 
3.1. Formandskabet 

 Ingen nye meddelelser. 
 

3.2. Uddannelseslederen (studieretningsvalg) 
38 dimittender af denne årgang (34 nu + 4 i april) 
Der er 4 nye studerende (overflyttere)  på dette års modul 7. 
Alle tre studieretninger blev oprettet  
Jyske Vestkysten kommer på besøg på campus i næste uge og dermed også på ernæring 
og sundhedsuddannelsen. 
  
EDMO orienterede om et tiltag; Praktiksteder inviteres til en praktikdag 2.5.2016 fra 
middag. Praktiksteder for alle 3 studieretninger er inviterede. 
 
Invitationen vedhæftes referatet. 
 
MSMA orienterede om worklab som er et tiltag der arbejder med at bringe praksis ind i 
uddannelsen. 
Det er et fysisk lokale hvor bla. Individuel vejledning øves. 
Se mere her: https://www.ucsyd.dk/uddannelser/ernaering-og-sundhed/artikel/ernaering-
og-sundhedsuddannelsen-tilbyder-kost-og-livsstilsvejledning/ 
 
 

 
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)  
4.1. orientering om akkrediteringsprocessen  
Poha orienterede om arbejdet med akkreditering. POHA fortalte om 1. akkreditering interview 
af medarbejdere. Det gik godt, synes Pia 

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/ernaering-og-sundhed/artikel/ernaering-og-sundhedsuddannelsen-tilbyder-kost-og-livsstilsvejledning/
https://www.ucsyd.dk/uddannelser/ernaering-og-sundhed/artikel/ernaering-og-sundhedsuddannelsen-tilbyder-kost-og-livsstilsvejledning/
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I næste fase skal der indsendes yderligere materialer og udvalgte personer fra udvalgte 
uddannelser interviewes i 2. runde mhp. akkreditering; det er pædagog-udd., erhvervs sprog 
ITEM, socialrådgiver og biomedicinsk laboratorieanalyse. 
 

 
4.2. Uddannelsesrevision,  

POHA orienterede om processen indtil nu, der er stadig justeringer og tekster som skal 
skrives om, med kort varsel.  
Lige nu arbejdes der på bekendtgørelsesniveau med at skrive særlige kompetencemål bl.a 
for toningen: klinisk diætetik og for de som ikke vælger toningen KD 
 
PP fra fremlæggelse vedhæftes referatet. 
 
Præsentation af opgaver samt tidsplan for det videre arbejde ( Bilag 1) 
POHA orienterede om arbejdet med studieordningsteksten, som bliver på overordnet 
niveau som er de genelle rammer. Skabelonen udarbejdes i fællesskab med UC Lillebælt. 
 
De mere detaljerede semester beskrivelser og undervisningsplaner beskrives af den 
enkelte uddannelse.  
 
POHA konstaterede at der ikke på nuværende tidspunkt er meldt noget ud omkring 
overgangsordninger fra gammel og ny studieordning. 
 
 
Drøftelse af dimittendprofil og uddannelsens opbygning.(Bilag 2) 
Da dimittendprofilen og mål for læringsudbytte ikke er endeligt formuleret drøftedes i 
stedet UU holdning til hvilke særlige kompetencer som kan indgå i toning af 
studieretningen. Der blev nævnt specialpædagogik, ulighed i sundhed, projektledelse, 
innovation og undervisningskompetencer. Vigtigt at dimittenderne kan noget særligt: de 
skal være skarpe omkring kost og ernæring 

 
Forslag om at spørge det ”digitale aftagerpanel” 
 
 
Drøftelse af indholdet af næste uddannelsesudvalgsmøde og hvordan 
uddannelsesudvalget ønsker at bidrage til uddannelsesrevisionen. 
 
Diskussion af mødetidspunkter frem efter i forhold til færdigskrivning af studieordningen. 
Indtil videre fastholdes mødedato 26.4. POHA melder tilbage, hvis mødes aflyses p.g.a. 
arbejdet med studieordningen ikke er så vidt. 

 
 

5. Evt. andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet  
5.1. Orientering: Digitalt aftagerpanel 

 
Der arbejdes på sagen, der er et brev som snart sendes ud mhp. etableringen af 
netværket. Fx kan der spørges om ”hvad er det vigtigste vore dimittender skal kunne, efter 
endt uddannelse” Der arbejdes på at der svares i et digitalt survey medier. 
 

5.2. Orientering: Projekt om evaluering af klinik i samarbejde med region Syddanmark og UC 
Lillebælt 
Målet er at skabe synlighed, kvalitetssikre, og skabe et fælles evalueringssystem. 
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Afgrænset til studerende fra regionen og praktiksteder i regionen (Region Syddanmark) 
Her kliniske diætister. 
 

5.3. Hvilke valgfag udbydes på modul 13 
De samme som vi plejer.  Start din egen virksomhed, Ernæring i forhold til fysisk aktivitet, 
Ulighed i sundhed, sygdomslære, coaching. 

 
6. Eventuelt.  

Jens takkede for fin information fra ES og POHA 
 

7. Mødekalender 2016: 
 

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 

 


