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1. Velkomst og præsentationsrunde 

Der var velkomst og kort præsentationsrunde af medlemmerne. 
 

2. Godkendelse af dagsorden v/ formanden. 
Dagsorden godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 
 

4. Opfølgning på det sidste referat 
a. Studieleder: 

i. Showcase Studieleder fremviste uddannelsens showcase 
https://grafiskkommunikation.dk 
På baggrund af medlemmernes drøftelser og tilbagemeldinger 
på sidste udvalgsmøde, vedr. beskrivelsen af uddannelsen og 
uddannelsens identitet som f.eks. ”skolen for visuel kommuni-
kation”, har de studerende udarbejdet en showcase, som viser 
eksempler på projekter og cases, studieliv osv. på en mere vi-
suel og direkte måde end UC SYD websiten for uddannelsen. 
Showcasen bliver løbende opdateret med de studerendes pro-
jekter. Studieleder opfordrede medlemmerne til at komme med 
tilbagemeldinger, som vil blive givet videre til de studerende. 
 
Udvalget kommenterede med, at showcasen har solgt uddan-
nelsen godt og fungerer efter hensigten allerede nu. 
 
Formanden kommenterede med, at det er positivt at se, at ud-
dannelsen og UC SYD er linket med ordene “skolen for visuel 
kommunikation”, som uddannelsen er kendt for og på den 
måde giver uddannelsen identitet. 
 

ii. Kolding 
Studieleder orienterede om, at uddannelsen flytter til Kolding i 
sommer 2022. 
 
På den anden side af sommerferien planlægges det at besøge 
det nye Campus Kolding. 
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Studieleder gennemgik tegningen og fortalte om det nye cam-
pus Kolding, bl.a. at uddannelsen får til huse på 4. etage, og 
vil få faste lokaler samt små hubs (grupperum) for at kunne 
blive i de bureauer i den tid man arbejder på et projekt eller 
udstilling. Der bliver etableret et fotolokale, hackerlab samt et 
lim- og malesprøjterum. For at understøtte det tætte studie-
miljø kommer underviserne til at sidde tæt på de studerende. 
 
Studieleder mødes med Kolding Kommune sammen med De-
signskolen Kolding og SDU for at drøfte muligheden for studie-
boliger. 
 
Udvalget synes, det nye Campus Kolding ser spændende og 
lovende ud og anser det er væsentligt at uddannelsens profil 
positionerer sig. 

 
5. Meddelelser ”Bordet rundet” 
Uddannelsesudvalgets formand, studieleder og øvrige medlemmer informerer om rele-
vant nyt inden for deres områder, deler deres tanker og input til uddannelsen, samt tilken-
degiver hvilke fremtidige emner de finder det interessant at tage op i udvalget. 
 

a. Formanden 
Arbejdet i Creative Circle, hvor 1 års arbejde med covid-19 har påvirket 
branchen. Til gengæld er der set at branchen på tværs er kommet i gang 
igen, og flere er begyndt at ansætte igen. Bureauerne og tegnestuerne har 
omstillet sig tværprofessionelt og fået travlt, og kompetencerne er derved 
blevet skarpere. Det er noget man kan kigge på i forhold til indholdet i ud-
dannelsen. 
 

b. Studielederen 
De studerende på 3. år er lige blevet færdige i praktik, og den generelle for-
nemmelse er at det går godt. Innovation- og entreprenørskab, som ligger 
på 3. år, fungerer godt, men vi modtager gerne idéer om yderligere samar-
bejde med bl.a. praksis. 
 
Ud fra optag ses det, at der er færre der kommer ind på uddannelsen via 
højskolerne, som kan skyldes Covid-19 situationen. 
Studieleder er ved at lave en undersøgelse på alle gymnasier og HF i hele 
Danmark for at finde frem til, hvilke fag der har kommunikation og kreativi-
tet, i forhold til de krav uddannelsen har til optag. 
 

c. Udvalgets medlemmer 
Andreas, kompetencehuset (Århus Design Højskole): Det er tydeligt, at 
der er manglende klasserumsfølelse, og motivationen daler, hvorfor færre 
gennemfører højskolerne. Det er tydeligt, at undervisningsformen gør, at de 
studerende føler sig demotiverede. 
Der er forsøgt at lave små loophuller for at få studerende til på lovlig vis at 
mødes. Det var en god start for at lære hinanden at kende og øge motivati-
onen (klasse- og fællesskabsfornemmelse er prioritet arbejdet pt). 
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Hans Christian, SDU: De studerende har lav motivation, og der forventes 
meget stort frafald af den årgang der startede op på SDU i sommers. I for-
hold til fremtiden i Kolding er der i Pakhuset kommet en afdeling af Dansk 
Designcenter, hvor der er fundament med at få tættere sparring den vej 
rundt. Hans Christian oplyser at han har mulighed for at sætte uddannelsen 
i forbindelse med Erhvervsøkonomisk institut, hvis specialområder er entre-
prenørskab og innovation, for at lave samarbejde den vej. 
 
Birgitte Folmann – Lektor – Forskningsafdeling UC SYD tilknyttet bl.a. 
Grafisk Kommunikation: 
Forklarede kort hvad det kan give uddannelsen at få tilknyttet en forsker. 
Der er i øjeblikket fokus på arbejdet med lektorkvalificering af adjunkterne. 
Der arbejdes på en database i visuel kommunikation i forhold til Corona, 
som er koblet til et undervisningsforløb i et miniforskningsprojekt i forhold til 
nogle læringsteoretiske tilgange. 
Jesper Olsen, som er underviser på uddannelsen, og Birgitte har søgt in-
terne midler til at lave et aktionsforskningsprojekt der går ud på, om grafisk 
facilitering kan anvendes på socialrådgiveruddannelsen og for at komme 
mere i øjenhøjde med borgerne. 
 
Tina Holm Møller – HK faglig konsulent: 
I øjeblikket arbejdes der med online arrangementer. Det er gratis for de stu-
derende at være medlem, så længe de går på studiet, og der er god tilmel-
ding til arrangementerne. Det forventes at afvikle WE LOVE GRAPHIC DE-
SIGN i efteråret. Er bl.a. i dialog med Design Matters om Talent Matters. 
Tina Holm Møller vil gerne arrangere et oplæg om ophavsret, og det blev 
aftalt, at Tina Have Lauesen-Day kontakter Tina Holm Møller for at plan-
lægge arrangementet online. 

 
6. Fremtidig sammensætning og struktur af uddannelsesudvalget  

Bilag 2 – Medlemsliste for GK  
Bilag 2.a – Forretningsorden  
Bilag 2.b – Vedtægter  

a. Medlemmers input til mulige nye udpegninger der hvor der er va-
kante pladser. 

Formanden meddelte, at udvalget har brug for medlemmernes input i forhold til de 
kandidater der skal sidde i udvalget fremadrettet. 
Studieleder meddelte, at udvalget i sin nuværende konstruktion kører indtil sommer 
2022. Der kom følgende kommentarer og input fra medlemmerne: 
 
Studieleder gennemgik medlemslisten, hvor der er følgende vakante pladser eller æn-
dringer til medlemslisten: 
 
- Studieleder er i kommunikation med DMJX omkring medlem 
- Stupid Studio har meldt frafald til posten, og udvalget drøftede alternative med-

lemmer. 
- Designhøjskolen i Højer eksisterer ikke mere, hvorfor udvalget drøftede alterna-

tive medlemmer. 
- Studieleder er i kommunikation med Designskolen Kolding omkring medlem. 
- Studerende: Studieleder igangsætter en proces for at udpege medlemmer blandt 

de studerende og foreslår, at der udpeges 4 studerende fra forskellige årgange, 
således at de kan tage over for hinanden. 
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- Medlemmer udpeget af bestyrelsen ved UC SYD: der er 2 pladser. Birgitte Fol-
mann er suppleant for Simon Schulin, hvor der resterer en vakant plads. Uddan-
nelsesudvalget drøftede alternative medlemmer. 

 
Udvalget havde flg. meddelelser i forhold til kandidater til de vakante poster og den fremti-
dige struktur: 

 
Der kom flere forslag til kandidater på aftagerfeltet og Tina Have Lauesen-Day ar-
bejder videre med kandidaterne. 
 
Tina Have Lauesen-Day foreslog udvalget at gentænke den fremtidige mødestruk-
tur i forhold til aftagerfeltet. Eks. at få et separat ekspertpanel ind i form af aftager-
feltet ved specielle lejligheder. 
 
Hvortil formanden anbefalede udvalget: 
De dage hvor der er uddannelsesudvalgsmøde, er der dele der er interessante og 
fælles for alle. Men man kunne forestille sig at starte mødet med dem, der leverer 
studerende til uddannelsen, og efterfølgende med aftagergrupperne, for at tilgo-
dese de fælles interesser. 
 
I forhold til aftagerfeltet anbefaler formanden at få et ekspertpanel som den ene 
del. Den anden del, i forhold til uddannelsesudvalget, hvor medlemmerne kommer 
med forslag og råd til udviklingen af uddannelsen, kunne det være relevant at få 
det aftagerfelt der selv har været studerende på skolen, samt studerende der kan 
komme med relevant input i forhold til uddannelsen. 
 
Det blev aftalt, at medlemmerne er velkomne til at fremsende en tilbagemelding 
omkring ovenstående til Tina Have Lauesen-Day frem til medio maj. 

 
7. Andre spørgsmål der vedrører uddannelsesområdet 
 

Udvalget spurgte til om der har været stigende frafald på uddannelsen? 
Et reelt frafald er der ikke set større i år, hverken på 1 eller 2 år. 
Det største frafald ses mest det 1. år, men der er ikke set nogen der er stoppet grun-
det Covid-19. Hovedsagerne har været trivsel, der ikke er relateret direkte til studiet og 
bl.a. helbred. En af grundene, til at de studerende har opretholdt et godt studiemiljø 
under Corona, er bl.a. at de fleste studerende flytter til Haderslev, og nogle af dem bor 
sammen, og derfor har de haft den sociale kontakt sammen. Desuden havde uddan-
nelsen tilladelse til fysisk undervisning indtil 16 december 2020. Ud fra undervisnings-
målene har der i enkelte tilfælde været givet dispensation for fysisk eksamen og un-
dervisning. Undervisere på uddannelsen har gjort et exceptionelt arbejde med at plan-
lægge struktureret undervisning og kontakt, både ved fysisk og online undervisning. 
Underviserne har været helt igennem fantastiske sidste forår da der skulle omlægges 
til online undervisning. 

 
8. Evt. 

Ingen kommentar 
 

9. Næste møde 
Næste møde afholdes i Kolding i september/oktober. Dato kommer ud primo maj. 
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