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Strategi for kompetenceudvikling på Ernæring og Sundhed 

Formål med strategi for kompetenceudvikling på Ernæring og Sundhed: 
Kompetenceudviklingstrategien har til formål at skabe retning for undervisernes 
kompetenceudvikling.  

”Kompetencepolitikken for UC Syddanmark giver de overordnede rammer for kompetenceudviklingen på 
UC Syddanmark. Den skal danne afsæt for konkrete overvejelser og strategier i forhold til 
kompetenceudviklingen for de enkelte enheder, således at der for hver enhed eller personalegruppe 
udarbejdes en konkret tilpasset kompetencestrategi. De konkrete kompetencestrategier skal også 
rammesætte den individuelle kompetenceudvikling”  
(Personalepolitikken side 7 om Kompetenceudvikling – citat fra institutchefernes notat) 

 
På Ernæring og Sundhedsuddannelsen er målet med kompetenceudviklingsstrategien  at fastholde (evt. 
rekruttere) kompetente medarbejdere, der kan indgå i såvel løsning af strategiske opgaver som 
varetagelse af uddannelsens kerneopgave (defineret feb. 2015). 
Strategien skal gerne gennem øget klarhed og gennemskuelighed skabe trivsel og øge mulighederne for 
samarbejde på tværs af uddannelser. 
 
Afklaring af Kompetenceudviklingsstrategibegrebet 
Kompetenceudviklingen er et fælles ansvar for ledelse og medarbejder.  
Kompetenceudviklingsstrategien inkluderer såvel en generel kompetenceudviklingsplan for 
den samlede undervisergruppe som individuelle kompetenceudviklingsplaner for den enkelte 
medarbejder.  
 
I planer kan indgå kompetenceudviklings-aktiviteter af forskellig art: 

• Formel uddannelse: Efter- og videreuddannelse herunder ph.d.-forløb 
• Deltagelse i konferencer, temadage m.v. internt og eksternt 
• Sidemandsoplæring, kollegial sparring/kollegial supervision 
• Deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter 
• Selvstudier i afgrænsede fagområder. 

 

Udgangspunkter for strategien for kompetenceudvikling på Ernæring og Sundhed 
Strategien udformes udgangspunkt primært i uddannelsens handleplan, 
bekendtgørelse/studieordning for uddannelsen, samt UC Syddanmarks personalepolitik 
 
Andre væsentlige dokumenter:  
Udviklingskontrakt for UC Syddanmark 
Principper for god arbejdstilrettelæggelse ved UC Syddanmark 
Kerneopgaven for Ernæring og Sundhed, samt uddannelsens opmærksomhedspunkter (UFSS) 
De 6 Indsatsområder – notat fra institutcheferne: 

1. Digitalisering og IKT didaktik 
2. Opkvalificering af Lektorer 
3. Opkvalificering af Adjunkter og potentielle ph.d. 
4. Opkvalificering af undervisernes fremmedsprogskompetencer 
5. Opkvalificering i de enkelte institutter 
6. Ledelsesudvikling  
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Desuden 

• UC Syddanmark som én institution  
• Udvikling af kvalitet i uddannelserne, herunder styrket evidensbasering, professions-, 

innovations- og entreprenørkompetencer  
• De studerende i fokus 
• Den enkelte medarbejder skal have de nødvendige kompetencer, tryghed og trivsel 

 
Baseline i forhold til ES, en overordnet beskrivelse af opgaver og personalets kompetencer 
 
Uddannelsen styrker 2015 Uddannelsen udfordringer 2015 
En fasttømret gruppe, der er udviklingsorienteret 
og har en samarbejdende kultur 
 
Undervisergruppen dækker de faglige krav til den 
nuværende uddannelse. 
 
Alle undervisere har uddannelse på niveau med 
kandidat/master 
 
2 undervisere har uddannelsen ( i tidligere form) 

En lille undervisergruppe 
 

ES, en overordnet dækning af kompetencebehov  af opgaver og personalets kompetencer 
 
Uddannelsen styrker 2015 -2020 Uddannelsen udfordringer 2015 - 2020 
 En fasttømret gruppe, der er udviklingsorienteret 
og har en samarbejdende kultur  
 
Alle undervisere har uddannelse på niveau med 
kandidat/master 
 
2 undervisere har uddannelsen ( i tidligere form) 

En ny uddannelse skal beskrives med opstart 
august 2016  
 
Begyndende udskiftning i undervisergruppen pga. 
alder? 
 
Skal skabe  økonomisk  råderum til 
længerevarende eftervidereudd/phd forløb 

Procedurer: 
Kompetenceudvikling skal være et centralt tema ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler. 
Derudover bør kompetenceudvikling og ønskelige tiltag være et tema i forbindelse med drøftelser om 
udviklingen i UC Syddanmark både på centralt og lokalt niveau.  
 
Organisering omkring kompetenceudviklingstiltag 

Kompetenceudviklingsstrategien ved Ernæring og Sundhed operationaliseres i konkrete 
aktiviteter, målindikatorer og milepæle, der anføres i den strategiske 
kompetenceudviklingsplan gældende for den samlede undervisergruppe. Denne plan 
udarbejdes/justeres mindst hvert andet år. I overensstemmelse hermed udarbejdes for hver 
underviser en individuel kompetenceudviklingsplan. Den individuelle 
kompetenceudviklingsplan udarbejdes/justeres ved årlige MUS-samtaler.  

Ud over økonomisk understøttelse til medarbejderes videreuddannelse afsætter uddannelsen 
hvert år et budget til efteruddannelse, konferencedeltagelse mv, for at sikre at 
professionsfaglige kompetencer vedligeholdes og udbygges i undervisergruppen. Ved ønsker 
om kurser, efteruddanenlsen m.m. ansøges til uddannelseslederen gennem udfyldelse af 
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skema 

 

Bilag 1: Ønsker til og behov for kompetenceudvikling 2015-16 
 

Ønsker til og behov for kompetenceudvikling for Ernæring og Sundhed. 
Interne forløb (Nye opgaver på grunduddannelsen/EVU/FoU, team, følordninger, job-swop)  
Kortere kurser, seminarer 
Formaliserede længerevarende uddannelsesforløb 
 
 
 
 

 
 
 

Bilag 2 Konkrete tiltag 2015-16 

Fokuspunkt Tiltag og aktiviteter tidsplan Deltagere 

Uddannelse 2016 Deltagelse i møder 
på IUC Syddanmark 
instutut for 
sundhedsuddannels
er 

Hele 
undervisningsåret 

LKNI/MSMA 

Lokal studieordning Foråret 2016 Alle undervisere 

Innovativ og 
eksperimenterend
e 

VIP (Videns og 
Innovations 
Partnerskaber 

Efteråret 2015 HIJE/MMEL + 8 
studerende (MMEL 
som 
projektkoordinator) 

Uddannelsens-
fokuspunkt 2015-
16: 
feedback 

   

Uddannelsens-
fokuspunkt 2015-
16: 
Professionsidentit
et 

Dag for 
aftagere/praktiksted
er 

Foråret 2016 Tovholdere: 
Praktikkoordinatorerne 

Alle underviser 
indbydes 

Teori/praksis??   
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Opkvalificering af 
undervisernes 
fremmedsprogs-
kompetencer 

Deltagelse i 
Engelskkursus 

Efteråret 2015 MSMA/MMEL 

 


