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1. Endelig godkendelse af dagsorden v. Formand Anette Albrechtsen 

Dagsorden godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

a. Formand Anette Albrectsen  

Anette ridsede kort op hvilke årgange, der er på uddannelsen og hvilket 

semester, de er tilknyttet: 

• Årgang 20: 1. semester 

• Årgang 19: 3. semester 

• Årgang 18: 4. semester, skal i praktik på næste semester 

 

b. Studieleder Margrethe Bjerg 

 

Corona – hvordan gik det, hvad er status 

Margrethe orienterede om, at der på UC SYD har været i alt 12 

smittetilfælde. Der har endnu ikke været nogle egentlige udbrud med 

smittespredning, hvilket er en indikator på, at retningslinjerne er gode, og at 

de overholdes. 

På nuværende tidspunkt afvikles alt undervisning med fysisk fremmøde. De 

studerende er orienteret om, at de kun må opholde sig på campus i 

forbindelse med undervisning. 

Der er kommet nye restriktioner, som betyder, at vi skal bære mundbind. 

Studiestartsugen gik rigtig godt, og alt kunne næsten gennemføres som 

planlagt. 

Det er dog et opmærksomhedspunkt, at de studerende ikke har samme 

muligheder for at være sociale. Det kan have betydning på den lange bane. 

 

Optag på skatteuddannelsen 

Status på sommerens optag. 

Margrethe orienterede om, at vi nu har tre hold skattestuderende.  

Optaget i sommers var det laveste i uddannelsens historie med 14 
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studerende. 

Det er dog positivt, at frafaldet på uddannelsen er lavt. 

Tilbagegangen på optaget ses også på nogle af de andre uddannelser på 

UC SYD og kan skyldes demografiske udfordringer. 

 

Orientering om vores initiativer i foråret 2020 

I foråret igangsatte vi flere ekstraordinære initiativer, som havde det 

overordnede formål at rekruttere studerende til uddannelsen: 

Det blev forsøgt at skabe et korps af studerende, som kunne fungere som 

studenter-undervisere. Ideen var at give ungdomsuddannelserne tilbud om, 

at få et skattestuderende ud og holde et oplæg om et skattefagligt emne. 

Desværre ville ingen studerende påtage sig opgaven. 

Derudover formidlede vi direkte til de lokale ungdomsuddannelser (blandt 

andet HHX) omkring muligheden for at tage denne uddannelse. 

Vi har desværre ikke oplevet den ønskede effekt, og vi skal derfor have 

igangsat nogle indsatser med henblik på at øge optaget på uddannelsen. 

 

Margrethe informerede udvalget om, at uddannelsesguiden opdateres en 

gang om året, så hvis udvalget har input til ændringer på siden, så må 

udvalget gerne sende disse til Margrethe. 

 

Udvalget havde følgende input til punktet 

Der mangler konkret viden om årsag til det lave optag, som er generelt på 

landsplan. UC SYD står dog for det største fald. Vi skal have kigget på, 

hvorfor optaget ikke er større. Anette Albrechtsen fortalte i den 

sammenhæng om en samarbejdsmodel for rekruttering som DTS har 

arbejdet med i Frederikssund med et virtuelt åbent hus, som kan bruges til 

inspiration. 

 

Udvalget drøftede kort videreuddannelsesmulighederne for de studerende, 

som både DTS kigger på og som er et opmærksomhedspunkt i 

uddannelsesledernetværket i forbindelse med en kommende revision af 

studieordningen.   

 

c. Udvalgets medlemmer 

- Kort oplæg fra et medlem om f.eks. arbejdsindhold, 

udfordringer, løsninger og lignende (fast punkt) 

Karin Marie Rerup har ordet denne gang. 

Herefter beslutning om, hvem vil have ordet næste gang? 

 

Karin Marie orienterede om hverdagen og de aktuelle udfordringer 

ved skattestyrelsen. 

Det blev ikke valgt et medlem, som skal ordet næste gang. 

Margrethe beder Nanna om at følge op på dette inden næste 

møde. 

 

3. Udbud af valgfag  

 

Margrethe orienterede om, at valgfagene ligger placeret på hhv. 5 og 7. semester. 
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Årgang 2018 har deres første valgfag i indeværende semester. Der er blevet udbudt 

to valgfag, hvor alle de studerende har valg valgfaget: International skat. 

Det er målet at udbyde fire valgfag. To på 5. semester og to på 7. semester. 

Der er også i overvejelserne, om valgmodulerne skal gøres digitale. 

 

a. Hvilken betydning lægger I som aftagere i uddannelsens valgfag? 

Udvalget havde følgende input: 

- Det er arbejdsmetoderne og værktøjerne som er det væsentlige. 

Afgørende at uddannelsen ses som en helhed 

- Skattestyrelsen står overfor at skulle rekruttere mange 

medarbejdere. Som følge af regeringens 1 etape af skattereformen 

skal der ansættes 1000 medarbejdere til styrkelse af 

skattekontrollen og derudover er der høj personaleomsætning pga. 

alderspensionering mv.  

Udvalget opfordrede til at tage en drøftelse med dem om deres 

behov. 

- Kræver at de studerende har gode sproglige forudsætninger, da en 

del systemer og værktøjer er bygget op omkring engelske og tyske 

termer. 

b. Ideer til fagligt afsæt for det 4. valgfag på UC SYD 

Udvalget havde følgende input: 

- Generationsskifte er aktuelt i øjeblikket.  

- International skat, da EU-retten får en større betydning 

- Inddrivelse  

 

Punktet ledte til en yderligere drøftelse omkring den mest hensigtsmæssige placering 

og rækkefølge på fagene. 

  

 

4. Status på praktik v. praktikkoordinator Sabrina Schmidt 

Sabrina orienterede om, hvordan skatteuddannelsen på UC SYD har håndteret 

processen omkring praktikken. 

Herunder refereret de væsentligste pointer: 

 

Samarbejde med de andre udbydere 

UC SYD har et tæt samarbejde med KP og VIA, da processen og håndteringen 

omkring praktikken gerne skal være nogenlunde ens, så styrelserne kan forvente det 

samme omkring praktikkoordineringen.  

 

Praktikfolder 

Der er udarbejdet en praktikfolder, som er sendt ud til alle praktiksteder eller 

potentielle praktiksteder. 

Folderen skal både sælge de studerende og give bud på hvilke opgaver de kan 

varetage og så giver den konkret information om praktikforløbet, og skal sikre at 

praktikstederne kenderne rammerne for praktikken 

 

Praktikstedsbeskrivelse 

Der er udarbejdet en fæles skabelon for beskrivelse af praktiksteder. Beskrivelserne 

skal danne grundlag for de studerendes valg af praktiksted.  
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Praktikmesse 

Der skulle have været afholdt en praktikmesse i år, hvor praktiksteder offentlig som 

private kunne komme i dialog med de studerende inden de foretager deres 

praktikvalg. Der arbejdes videre med ideen om en messe til næste praktikrunde, evt. i 

en virtuel form, hvis corona-omstændighederne ikke ændrer sig inden da. 

 

Status på den kommende praktik i foråret 2021 

Der er indgået aftaler om to praktikpladser hos Skatteankestyrelsen i Silkeborg 

Der er 61 der har tilkendegivet ønske om at modtage praktikanter i en række af de 

syv styrelser i Skatteforvaltningen. 

Sabrina gennemgik herefter forløbet for de studerende. Forløbet er beskrevet i 

vedhæftede bilag 1. 

 

Et opmærksomhedspunkt er at det er første gang at der er praktikanter fra 

uddannelsen. Udvalget påpegede vigtigheden af at holde tæt kontakt med både 

praktikant og praktiksted særligt i de første uger af praktikforløbet, så det sikres, at 

uddannelsen står klar til at understøtte og hjælpe ved behov.  

 

5. Trivsel på studiet v. Studievejleder Sabrina Schmidt 

Sabrina orienterede om, hvordan uddannelsen har arbejde med trivsel blandt de 

studerende.  

 

Studiestart 

Studiestartsugen gik rigtig fint, og de studerende har givet gode tilbagemeldinger 

herpå. 

 

Studiegrupper  

Etablering af studiegrupper forgår ved, at de studerende til en start sammensættes i 

nye studiegruppe hver 14 dag. Dette giver muligheder for at øjne de gode 

samarbejdsrelationer samt at lære hinanden at kende på tværs af holdet. 

 

Individuel samtale 

Alle nye studerende skal til en individuel samtale med studievejlederen i løbet af 1. 

semester. Her tales ind i det med at falde til på uddannelsen og være studerende. 

 

Studievejleders rolle 

Som studievejleder tilstræber Sabrina at være synlig og let tilgængelig, men det har 

været en udfordring under COVID-19 hjemsendelsen. 

 

Udviklingsmuligheder 

De studerende har i STUD_PULS efterlyst mere praksis i undervisningen og mere 

socialt på tværs af årgangene. 

 

Anette tilkendegav, at Dansk Told & Skatteforbund gerne stiller sig til rådighed i 

forhold til et samarbejde omkring styrkelse af det sociale på uddannelsen. 

 

6. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 
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a. Margrethe orienterede om, at UC SYD har fået udbudsretten til 

Diplomuddannelsen i skat. Men der har ikke været nok tilmeldte til, at vi 

kunne gennemføre udbuddet i efteråret 2020 

Punktet ledte til en drøftelse omkring det hensigtsmæssige i at udbyde 

forløbene online. Udvalget tilkendegav, at det kan være en god ide særligt i 

lyset af situationen omkring COVID-19, men at det kræver, at 

undervisningen tilrettelægges godt og levende, hvis det skal fungere. 

b. Efter. Og videreuddannelsen har ytret ønske om at deltage på et 

uddannelsesudvalgsmøde 

Margrethe beder Nanna indkalde Line Berner fra efter- og 

videreuddannelsen med henblik på fast deltagelse af Efter- og 

videreuddannelse fremadrettet 

7. Eventuelt 

Intet til punktet 

 

 


