
 

 
 

Skabelon 
REFERAT AF KVARTALSMØDE 
 
Kvartalsrapporterne udkommer 5. februar, 5. maj, 5. august og 5. november, og i forlængelse heraf, 
skal ledelsesniveau 2 på uddannelserne indkalde ledelsesniveau 3 til et kvartalsmøde. Den højst 
rangerende af mødedeltagerne er mødeleder og ansvarlig for at der udarbejdes beslutningsreferat af 
mødet. Referatet navngives ”Kvartalsmøde”, uddannelsens/afdelingens navn og dato og journaliseres 
som notat på sagsnr. 21888 i instituttets/direktørområdets mappe. Se i øvrigt instruks for spor A. 
 
Uddannelsens navn: Ernæring og Sundhed 
Kvartalsrapportens nr. og årstal  
(f.eks. nr.2, 2015): 

Nr 2 2017 

Dato for kvartalsmøde: 14.08.17 
Mødedeltagere: Institutchef Heidi Have og studieleder Pia Øxenberg Hansen 
Evt. afbud:  
Referent: poha 
Dato for godkendelse af referat:  

 
GENNEMGANG AF KVARTALSRAPPORTEN 
Er der kritiske nøgletal, der giver 
anledning til handling (J/N): 

Der er kritiske nøgletal på ”Samlet fagligt udbytte” både SD og 
FL og ”Samlet fagligt niveau” på 4. semester FL. For FL er det 
begge steder 100% utilfreds. 
Overordnede kommentarer: De studerende på 4. semester er 
på en overgangsordning mellem ny og gammel uddannelse, 
hvor overgangen mellem 6. modul og 4. semester har medført 
udfordringer omkring progression, overlab og meningsskabelse.  
FL: det er kun en ud af 4 studerende har svaret på 
spørgeskemaet.   
I forhold til den mundtlige evaluering og undervisernes 
kommentarer: Interview delen er indtænkt i den kommende 
prøveform. Vi drøfter på lærermøder progression i uddannelsen 
– det har vi for udvalgte områder gjort her i august, de andre 
fagområder drøftes i løbet af 2017-18.  
 
Stud_PULS 2. semester besvarelsesprocent 45%.  
Overgangen til semester havde medført et planlægningskiks, 
med semestersamtaler og stud_PULS for tæt på hinanden.  
 
Medarbejdere omkring FoU. 15.08.17 deltager Jesper von 
Seelen og Lene Bjerregård på et lærermøde. 

Hvis Ja: 
Hvilke kritiske nøgletal giver 
anledning til handling: 

 
Se ovenfor 

Er handlingerne så omfattende 
at de skal inkorporeres i den 
gældende handleplan (J/N): 

Nej 

Hvis Nej: 
Kort beskrivelse af handlinger 
(mål, aktiviteter, deadlines og 
opfølgning): 

 

Eventuelle øvrige 
opmærksomhedspunkter ift. 
kvartalsrapporten: 

 

 
OPFØLGNING PÅ GÆLDENDE HANDLEPLAN 
Er der behov for ændringer i 
forhold til den gældende 
handleplan (J/N): 

Nej  



 

 

 Side 2/2 

 

Hvis Ja: 
Begrundelse for ændringer: 

 

Kort beskrivelse af ændringer:  
Hvem indskriver aftalte 
ændringer i handleplanen i ESDH 
og senest hvornår: 

 

Hvem informerer relevante 
interessenter om aftalte 
ændringer og senest hvornår: 

 

Eventuelle øvrige 
opmærksomhedspunkter ift. den 
gældende handleplan: 

 

 
Eventuelt:  


	Referat af kvartalsmøde
	Gennemgang af kvartalsrapporten
	Opfølgning på gældende handleplan


