Aftagerpanel for DUEK, møde 15.03.2017, kl. 13.00-15.00 UC SYD Kolding
Referat:
Fremmødte:





UU-leder Bjarne Olesen, UU Kolding
UU-leder Henrik Michael Nielsen, Jobcenter Varde
Souschef og vejleder Lone Margrethe Conradsen Wind, Studievalg Kolding
Uddannelsesleder Grethe Fogh Nielsen, UC SYD

Afbud:
•

Administrativ leder og vejleder Malene Linfos Seifert, IBC

Dagsorden:
1. Status på DUEK
Kort orientering om mindre stigning i antallet af deltagere på DUEK. Vi tiltrækker også studerende
fra Fyn.
Er udbuddet af valgmoduler tilpas?
Kort orientering om struktur på udbud af valgmoduler. Der udbydes 5 valgmoduler i efteråret og 5
andre i foråret. Der er tale om en fast turnus, der gør det muligt for studerende at planlægge deres
uddannelse.
2. STAR - midler til vejledningsmodul (STAR er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)
Styrelsen har bevilget penge til, at medarbejdere fra Jobcenter og A-kasser kan tage diplommoduler
til 20 % af prisen. Se mere her:
https://evu.ucsyd.dk/fagomr%C3%A5de/383?_ga=1.21469179.1310043521.1475562582
3. De nuværende prøveformer – har vi de rigtige prøveformer?
Panelet drøftede mulighederne for at gøre prøverne så praksisrelevante som muligt. Det blev
besluttet, at der i alle prøveformer skal indgå en form for empiri, som den studerende selv har
skabt i samarbejde med praksis. Det væsentlige er, at den studerende undersøger og reflekterer
over noget, der sker i en vejledningspraksis. Studerende, der ikke er ansat i en vejledningsfunktion,
kan kontakte en vejledningsenhed og lave sin undersøgelse dér. Emnet bliver fulgt op på næste
undervisermøde den 9.6.2017
Vedlagt er Eksamensvejledning for DUEK, der redegør for alle regler og anbefalinger vedr. eksamen
på DUEK-modulerne. Denne skal revideres, så den empiriske del bliver mere tydelig.
4. Teori-praksis problematikken. Panelets vurdering af, hvordan vi bedst inddrager empiri på
modulerne.
Som følge af ovennævnte beslutning bliver det også en opgave for underviserne at arbejde med
dels at skabe empiri, dels at analysere empiri på de enkelte moduler.
5. Øvrige aktiviteter for vejledere, status og fremtid
Det årlige Vejledertræf i efteråret skal omhandle ”Vejlederrollen i lyset af det tværprofessionelle
samarbejde”.
Jeg kontakter Bo Morthorst Rasmussen ang. key-note foredrag.

6.

7.

8.
9.

Dagen bygges op i 3 dele: 1. Teoretisk oplæg ved Bo. 2. Drøftelser i workshops ud fra hovedtemaer,
der er afledt af Bo’s oplæg. 3. Øvelser i form af rollespil, der skaber bevidsthed om egne styrker og
udfordringer i forbindelse med det tværprofessionelle samarbejde.
Der udsendes invitation til arrangementet med Nyhedsbrevet i slutningen af april.
Forskning, projekter og netværk – orientering og drøftelse
UC SYD er blevet medlem af det Nationale Netværk for Forskning i Vejledning, ledet af Rie
Thomsen
Kort orientering om UC SYD’s deltagelse i det nationale netværk samt orientering om det netop
påbegyndte forskningsprojekt med UU Varde, Billund og Vejen. Vedlagt er en kort beskrivelse af
projektet
Coachuddannelsen – orientering
UC SYD har startet en coachuddannelse i feb. 2017. Det er en certificeret uddannelse på
diplomniveau, som indeholder 3 moduler og afsluttes med en certificering. Se mere her:
https://evu.ucsyd.dk/?area=15&type=11&_ga=1.69162577.1310043521.1475562582
Udvidelse af aftagerpanelet
Følgende repræsentationer forsøges tilføjet panelet: Produktionsskole, VUC, Gymnasier, Forsvaret,
VEU
Evt.
Næste møde bliver fredag den 3. november kl. 12.00-14.00 i Kolding. Jeg laver en outlookindkaldelse.
Tak for fortrinligt samarbejde. Jeres deltagelse har stor betydning for, hvordan vi tilrettelægger
tingene.
Grethe Fogh Nielsen, 16.03.2017

