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Referat 

 

Uddannelsesudvalget, læreruddannelsen i Ha-
derslev 
15. december 2016 

Til stede: Lars Breinholt Søndergaard, Carsten Munk Jensen, Lene Burchardt, Svend 
Brandt, Jens Juulsgaard, Lone Holst, Hans Tauman, Paul Kjærgaard, Kira (?), Robert 
Jepsen, Max Ipsen, Jacob Buris Andersen, Jens Jørgen Hansen (kun til kl. 14) 
 
Afbud: Anette Aagaard Andersen 
 
I øvrigt deltog: Carsten Henningsen (under behandlingen af punkt 6) 
 
Referent: Jacob Buris Andersen  

1. Valg af ordstyrer 
Svend Brandt blev valgt 

2. Godkendelse af referat fra d. 16. september 2016 (bilag) 
Referatet blev godkendt. 

3. Valg af formand og næstformand 
Formand: Paul Kjærgaard, næstformand: Carsten Munk Jensen 

4. Meddelelser 
Lars Breinholt: 

• Ny kantine bliver etableret i C-bygningen i Haderslev i løbet af foråret 2017. 
• Nye regler om begrænsning af dobbeltuddannelse rammer læreruddannelsen -

diskussionen pågår på nationalt plan i Læreruddannelsens Ledernetværk, som 
går efter at læreruddannelsen kommer på positivlisten, eller at der alternativt ind-
føres flere dispensationsmuligheder. 

• Gymnasiereformen giver anledning til overvejelser da tanken er at HF-uddannel-
sen skal kvalificere til bl.a. professionsbacheloruddannelser (men ikke nødven-
digvis til universitetet). HF skal være hovedvejen til professionshøjskolerne, og 
det vil blive muligt at blive indskrevet på fx læreruddannelsen som 17-årig. Det er 
ikke nødvendigvis i sektorens interesse at differentiere i adgangskrav mellem 
professionshøjskoler og universiteter. Rektor har nedsat et udvalg som fra et UC 
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SYD-perspektiv skal afsøge muligheder og udfordringer med gymnasiereformen. 
Lene Burchardt anførte i denne forbindelse at en  

 
Hans Tauman/Jacob Buris: 

• Vinteroptag: Esbjerg: 35 bekræftede tilmeldinger; Haderslev: 57, fordelt med 
ca. 34 på den delvis digitale uddannelse og 23 på den rent digitale. De digi-
tale tilbud i Haderslev er nu større end daguddannelsen. 

5. Frafald i læreruddannelsen (punkt udskudt fra sidste 
møde) 

Lars Breinholt gjorde rede for situationen: Frafaldet på læreruddannesen er på ca. 38 % 
målt over de sidste fem år. Ca. halvdelen af frafaldet sker på første årgang. Der foreligger 
en EVA-analyse fra 2013, som bl.a. viser at der på landsplan ikke er store forskelle mel-
lem udbudssteder, når der korrigeres for socioøkonomiske forhold. Årsager til frafaldet er 
forskellige, alt efter hvor tidligt i studiet den studerende falder fra: her kan det betale sig at 
skelne mellem den gruppe der afbryder studiet inden for de første ni måneder af uddan-
nelsen, og dem der afbryder studiet senere. 
 
Hovedoverskrifterne i den kommende handleplan for gennemførelse for læreruddannel-
sen: 

• Frafaldet søges begrænset til ”de rigtige” studerende, altså dem som er 
kommet ind på den forkerte uddannelse. 

• De studerende skal gives rammer og redskaber til at gennemføre deres ud-
dannelse bedst muligt og inden for normeret tid. 

 
Hans Tauman og Jacob Buris redegjorde for de forskellige fastholdelsestiltag i hhv. Es-
bjerg og Haderslev, og for de forskelle der er mellem de to udbudssteder. Det er siden 
indførelsen af LU 13 lykkedes at nedbringe frafaldet blandt dagstuderende. Robert Jep-
sen bemærker at resultater fra studentertrivselsundersøgelser antyder at der er ved at 
sket et perspektivskift idet de studerende er blevet mere opmærksomme på deres egen 
rolle og eget ansvar. 
 
Kira Xx foreslår at man også holder samtaler for studerende der bliver optaget i kvote 1 
(og ikke som nu kun for kvote 2, den internationale og den rent digitale uddannelse). 
Hans Tauman fortæller at noget lignende sker på VIA UC’s læreruddannelse. 
 
Paul Kjærgaard spørger om mulighederne for at møde uddannelsen før man bliver opta-
get. Hans Tauman og Jacob Buris gør rede for at der findes studiepraktik (tidligere ”bro-
bygning”) for elever på ungdomsuddannelserne, åbent hus-arrangementer, studenteram-
bassadører på de sociale medier. Udfordringen er tit at skaffe kunder til arrangementet, 
og alle tal skal ses i forhold til de faldende ungdomsårgange. Et konkret initiativ fra UC 
SYD i forhold til markedsføring er at forny hjemmesiden. 
 
Lene Burchardt anfører i forbindelse med diskussionen om tiltrækning af nye studerende 
og om trainee-uddannelser, at der er for megen fokus på graden af uddannelseskompe-
tence i skolerne.  
 

https://www.eva.dk/projekter/2009/frafald-paa-laereruddannelsen/projektprodukter/frafald-pa-laereruddannelsen.-en-undersogelse-af-arsager-til-frafald
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6. Praktik og praksistilknytning i læreruddannelsen 
Carsten Henningsen og Robert Jepsen præsenterede praksissamarbejde i læreruddan-
nelsen. Slides fra oplægget er vedlagt som bilag til dette referat. Paul Kjærgaard efter-
spørger i forlængelse af oplægget en ekstern beskrivelse af praksissamarbejdet, hen-
vendt til skolerne. Carsten Henningsen fortæller at han har været på rundtur i alle tilknyt-
tede kommuner i LU Haderslevs dækningsområde. 
 
En nærmere diskussion af praksissamarbejdet udsættes til næste møde. 

7. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 

De næste møder i uddannelsesudvalget 
• 22. marts 2017, 12.30-15.00 i Haderslev 
• 22. juni 2017, 12-30-15.00 i Haderslev 
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