
  
Referat fra Uddannelsesudvalgs mødet den 9.6.2015 
I Haderslev 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af ordstyrer  
Lars Kofoed blev valgt 
  

2. Godkendelse af referat fra mødet 15. september 2014 – bilag vedlagt 
Referatet blev godkendt 
  

3. Meddelelser – herunder opslag af stillinger  
Ove orienterede om opslag af stillinger i læreruddannelsen (i både Esbjerg og 
Haderslev). Der er opslået en stilling som institutchef for læreruddannelsen, en 
stilling som praktik- og praksisleder, en stilling som studieleder ved 
læreruddannelsen i Haderslev, to stillinger i matematik, en stilling i tysk, en 
stilling i Undervisnings af tosprogede og en stilling i 
kristendomskundskab/religion. 
  

4. Studieordning 2015 – bilag vedlagt, Ove Outzen  
Efter drøftelser blev Studieordning for 2015 godkendt 

  
5. Frafaldsanalyse – Hans Tauman  

Læreruddannelsens for høje frafald blev drøftet, herunder blev de (mange) 
forskellige tiltag til begrænsning af frafaldet gennemgået og drøftet. 

  
6. Folkeskolereformen - Kompetenceafklaringssamtaler og efterfølgende 

kompetenceudviklingsforløb/-moduler – Hans Tauman/Ove Outzen 
Læreruddannelsen (både i Esbjerg og Haderslev) er involveret i de initiativer, 
der er et resultat af folkeskolereformen. Underviserne ved læreruddannelsen 
har afholdt flere hundrede kompetenceafklaringssamtaler og de første 
kompetenceforløb er allerede under afvikling (bl.a. i Svendborg og på IBC i 
Kolding). Også i det kommende studieår vil der være både 
kompetenceafklaringssamtaler og kompetenceforløb inden for forskellige fag.  

  
7. Udbud af uddannelser med speciel vægt på den naturvidenskabelige 

læreruddannelse og den ”rene” digitaluddannelse - Ove Outzen/Svend Brandt 
Der blev orienteret om både den naturvidenskabelige læreruddannelse og ”den 
nye”, ”rene” digitale læreruddannelsen (helt uden fremmøde på campus). Den 
naturvidenskabelige læreruddannelse foregår i et samarbejde med 
læreruddannelsen ved UC Lillebælt og SDU og har sin baggrund i arbejdet i 
LSUL, Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring. Den nye 
digitale uddannelse er en ”overbygning” på den blendede digitale uddannelse, 
der har eksisteret på læreruddannelsen i Haderslev siden 2001 i erkendelse af, 
at fremmødet for nogle er en hindring for at påbegynde en læreruddannelse. 

  
8. Studieordning for voksenunderviseruddannelsen udbudt af Efter- og 

videreuddannelsen – Bilag eftersendes, ved Kirsten Skaastrup og Jens 



Juulsgaard, Efter- og videreuddannelsen - se nedenfor x) Studieordningen blev 
fremlagt og godkendt. 
  

9. Eventuelt 
Uddannelsesudvalget opfordrer til, at der er en større repræsentation af 
”stemmer” fra de studerende på Uddannelsesudvalgsmøderne, dette blev taget 
til efterretning. 
 

  x) 
I vedtægten for UC Syddanmark (som på dette punkt er enslydende med 
standardvedtægten) står følgende: 
§ 16. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg 
for hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og 
videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal 
være tilknyttet et uddannelsesudvalg. 
Efter- og videreuddannelserne må således være tilknyttet uddannelsesudvalget for 
den nærmest beslægtede grunduddannelse. I min optik er uddannelsesudvalget for 
læreruddannelsen det nærmeste sted for Voksenunderviseruddannelsen at henvende 
sig. 
  
 
 
Referent: 
Ove Outzen & Hans Tauman 


