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Velkomst, frokost og præsentationsrunde

Dagens møde indledes med en præsentationsrunde. De nye medlemmer er medarbejderrepræsentant Mette Nyholm Lassen samt studerende Dennis Stavski Johansen og Christian Rask Madsen, hvoraf sidstnævnte har meldt afbud.
Af hensyn til de nye medlemmer henviser studieleder Malene Aagaard til uddannelsesudvalgets forretningsorden for at præcisere, hvilke opgaver udvalget er underlagt:
Uddannelsesudvalget skal rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen om
•
uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet
•
den regionale uddannelsesdækning
•
udvikling af nye og eksisterende uddannelser
•
udvikling af nye undervisnings- og prøveformer
•
udvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de
dele af studieordninger inden for udvalgets områder, der i henhold til lovgivning
er institutionsspecifikke
•
uddannelsesudvalget kan af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet
Der afholdes tre møder årligt i december/januar, maj og september, foruden temadagen
mellem UC SYDs bestyrelse og uddannelsesmødet i september måned (samme dag som
uddannelsesudvalgsmødet).
Der er i øjeblikket en vakant plads i uddannelsesudvalget.

2.

Godkendelse af dagsorden

Ingen bemærkninger

3.

Meddelelser fra studieleder Malene Aagaard

Corona:
UC SYD er ved at bevæge sig tilbage til normale tider. De studerende er pr. 21. maj
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100% tilbage. Retningslinjerne for afholdelse af sociale arrangementer afventes dog. Eksamen og dimission bliver afholdt med fysisk deltagelse. Pårørende er dog stadig undtaget.
Der er oprettet et testcenter i et telt foran UC SYDs bygning, hvor studerende og ansatte
har mulighed for selvtestning med supervision, idet der er krav om fremvisning af negativ
test på max 72 timer. Studielederen foretager stikprøver hos de studerende, men laver en
ekstra kontrol af de studerende, der har simulation med fysisk kontakt som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Alle medarbejdere er fortsat delvist hjemsendt, men med mulighed
for gradvis tilbagevenden. I øjeblikket er der fokus på, hvad underviserne kan tage med
sig fremadrettet set i lyset af pandemien. Coronaperioden har medført stor kompetenceudvikling i forhold til at begå sig på de digitale platforme samt arbejdet med det didaktiske.
Der er sociale eftervirkninger hos de studerende, som uddannelsen skal tage hånd om.
Medarbejdersituationen:
Lone Elisabeth Andersen er på orlov i to år og er tiltrådt en stilling på Vejlefjord Rehabilitering. Anne-Birgitte Madsen er vikar i Lones fravær. Katrine Skovdal Hansen, underviser
og TR, er gået på barsel og der ansættes en vikar pr. 1. august.
Der arbejdes på en del forskningsprojekter om blandt andet gigt, Corona, kol og angst,
social psykiatri om narrative fortællinger m.v.
Praktikpladser:
Uddannelsen har fået praktikpladser inden for områderne socialpsykiatrien, forebyggelsesområdet samt terapeutområdet. Der er endnu ikke pladser på børneområdet, men der
arbejdes herpå.
Derudover arbejdes på et nyt tiltag som har til formål at øge samarbejdet med praktikstederne. Dette inkluderer blandt andet online møder med de kliniske undervisere inden de
studerende påbegynder deres praktikperioder. Tiltaget er blevet godt modtaget og vil på
sigt give større sammenhæng mellem praktik- og teoridelen.
Uddannelsesudvalget bifalder tiltaget.
I plenum drøftes videndeling om uddannelsens forskningsprojekter og koblingen til det
fremtidige, lokale universitetshospital (SVS). Malene Aagaard vil bringe drøftelsen videre
til institutchefen og studielederen på fysioterapeutuddannelsen med henblik på etablering
af et samarbejde med SVS.
UC SYDs professionsfestival:
UC SYD er i gang med planlægning af en professionsfestival, som finder sted den 9. og
10. september 2021. Arrangementet afholdes som et minifolkemøde med debatter, musik
og oplæg for hele UC SYD. Enkelte dele af arrangementet vil være tilgængeligt for offentligheden.
UC SYDs institutionsakkreditering:
Det oplyses, at UC SYD står overfor en institutionsakkreditering i 2022, hvor kvalitetssikring i praksis vil være omdrejningspunktet.
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Rekrutteringsudfordringer:
Malene Aagaard orienterer om uddannelsens rekrutteringsudfordringer og fremviser de
seneste ansøgertal. Uddannelsen har nedsat en tænketank, som har fokus på flere områder.
Der er blandt andet ansøgt om flytning af det ene udbud til Campus Haderslev. Tilbagemeldingen fra uddannelsesministeriet er dog, at de ikke vil tage stilling før til efteråret, idet
der kommer et politisk udspil i forhold til uddannelse på landsplan.
Der arbejdes på oprettelse af en Instagramprofil med opstart i september. En undersøgelse blandt 1. og 2. semester om brug af sociale medier viser, at:
-

UC SYDs hjemmeside og Uddannelsesguiden er de studerendes foretrukne søgemuligheder for viden om uddannelsen.
De studerendes foretrukne medier er Facebook og Instagram
De studerendes højeste gennemsnitlige tidsforbrug foregår på Youtube, Facebook og Instagram
De studerendes motivation for at søge uddannelsen er blandt andet de brede
muligheder, fokus på at hjælpe andre og/eller at de selv eller deres nærmeste
har modtaget ergoterapi og at de derigennem har fået kendskab til faget.

Der sættes fokus på tutorer og studerendes involvering både fra uddannelsen og praktikken. Uddannelsesudvalget bifalder initiativet og medgiver at de studerendes bidrag og
vigtig.
Endvidere arbejdes der på den gode historie i samarbejde med kommunikationsafdelingen, herunder små videoer på Youtube med nuværende og tidligere studerende fra uddannelsen.
Et yderligere tiltag omhandler kontakten til potentielle studerende på blandt HF eller gymnasierne med følgende bud på oplæg: aktivitetsbalance, stress, ergonomi, arbejdsliv
(struktur), energiforvaltning til Coronaramte (senfølger), fysiske problemer (forebyggelse)
m.v.
Frauke Siemer Jørgensen foreslår involvering af tidligere studerende samt speed dating
med interne og eksterne undervisere og tilbyder at sende materiale om lignende aktiviteter på HF.

4.

Meddelelser fra formand Anna-Marie Laustsen

Dette punkt behandles ikke grundet afbud fra formanden til dagens møde.

5.

Meddelelser fra udvalgets medlemmer

Marianne Gjerstrup Thomsen orienterer om årets Demenspris, som er tildelt et tværfagligt
team fra fælles akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus. Teamet, som alle er uddannet
demenskoordinatorer, består af en sygeplejerske, en fysioterapeut og en ergoterapeut,
som juryen enstemmigt har peget på blandt 85 nomineringer. Link til yderligere information: National pris til Esbjerg-team med fokus på demens (sydvestjysksygehus.dk).
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Uddannelsesudvalget ønsker tillykke med den fine pris.
Marianne Gjerstrup Thomsen omtaler endvidere den kommende medicinuddannelse på
SVS med opstart i september 2022. Tiltaget har blandt andet medført opførelse af et lejlighedskompleks, sommerskole, weekendophold for potentielle studerende og en spændende ombygning på SVS. Marianne stiller forslag om at afholde et uddannelsesudvalgsmøde på SVS med henblik på at besigtige faciliteterne.

6.

Hvordan styrker vi aktivitetsperspektivet i uddannelsen

I plenum drøftes italesættelse af aktivitetsperspektivet, herunder aktivitetsanalysen og vigtigheden af at arbejde med aktivitetsmål, træning af kommunikation, fagsproget samt litteratur i undervisningen.
Mette Nyholm Lassen kommenterer brugen af den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel
OTIPM, som har været med til at sætte fokus på aktivitetsperspektivet for de studerende.
Endvidere meddeler Malene Aagaard, at uddannelsen arbejder med aktivitetsperspektivet
på alle semestre og har fået større opmærksomhed på italesættelsen af netop denne del.
Der er enighed om, at drøftelsen tages op igen.

7.

Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse

Dette punkt behandles ikke grundet afbud fra Jeanette Reffstrup Christensen.

8.

Education Esbjerg, oplæg ved erhvervskonsulent Peter
Hegelund

Erhvervskonsulent Peter Hegelund fra Education Esbjerg deltager i uddannelsesudvalgsmødet med et oplæg med henblik på at give input til uddannelsens rekrutteringsudfordringer. Education Esbjerg fungerer som bindeled mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommune og visionen at gøre Esbjerg til en mere attraktiv uddannelsesby, så
flere unge vælger at studere i byen og flere færdiguddannede vælger at søge job og forblive i byen. Det er målet at igangsætte og synliggøre nye og eksisterende koncepter og
initiativer i samarbejde med bl.a. Esbjergs uddannelsesinstitutioner. Det er desuden målsætningen at involvere de unge og tage dem med på råd i profileringen af og fortællingen
om Esbjerg.
Peter Hegelunds præsentation er vedhæftet referatet som bilag. Der henvises desuden til
Education Esbjergs hjemmeside www.educationesbjerg.com.
Peter Hegelund henviser til et samarbejde med Study in Esbjerg, hvor der er etableret
mentorordninger. Desuden anbefaler Peter, at uddannelsen retter blikket mod Sydjylland
som et muligt rekrutteringsområde samt tager de studerende med ud til gymnasierne, da
erfaringen viser, at dette har en god effekt.
Medlemmerne nævner endvidere Esbjergs attraktive studieboliger og tilflytterservice, som
eksempler på den gode historie.

9.

Eventuelt, herunder kommende møder
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•
•

21. september 2021 kl. 9.00 – 12.30: Temamøde mellem UC SYDs bestyrelse
og uddannelsesudvalgene
21. september 2021 kl. 12.30 – 13.00: Uddannelsesudvalgsmøde
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