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Møde i læreruddannelsens uddannelsesudvalg 
22. juni 2017 

Til stede: 
Uddannelsesudvalget 
PMK Paul Michael Kjærgaard, skoleleder, fmd. 
KQ Kira Quanjer, studerende, UC SYD, Haderslev 
DK Ditte Knudsen, studerende, UC SYD, Esbjerg 
AAAN Anette Aagaard Andersen, lektor, UC SYD 
MIPS Max Ipsen, lektor, UC SYD 
LBJ Lene Burchard Jensen, skoleleder 
 
Fra læreruddannelsen og videreuddannelsen ved UC SYD 
KSKA Kirsten Skaastrup, chefkonsulent, videreuddannelsen 
LHHO Lone Houman-Holst, uddannelseskonsulent, videreuddannelsen, UC SYD 
LBSO Lars Breinholt Søndergaard, institutchef, Inst. f. Læreruddannelse 
HTAU Hans Tauman, studiechef, læreruddannelsen i Esbjerg 
RJEP Robert Jepsen, studiekoordinator, læreruddannelsen i Esbjerg 
SKBR Svend Brandt, studiekoordinator, læreruddannelsen i Haderslev 
JBAN Jacob Buris Andersen, studieleder, læreruddannelsen i Haderslev 
 
 
Afbud: Bent Hansen, Jens Juulsgaard Larsen og Jens Jørgen Hansen 
 
I øvrigt deltog: Merete Smith-Sivertsen (adjunkt), Ole Gammelgaard (lektor) og Martin 
Elmbæk Knudsen (lektor) – alle under behandlingen af punkt 5 
 
Referent: JBAN  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat 
Bilag: Referat af mødet d. 22. marts. 
Referatet blev godkendt 

 

Dato 
22.06.2017 
 
Reference 
jban 

 



 
 
 
 

 
 

 

2 / 4 

3. Meddelelser 
Status på optag 2017 (LBSO) 
Ingen nye lokale tal siden seneste møde. Status på læreruddannelsen generelt (LBSO): 
VIA har etableret såkaldte uddannelsesstationer i Holstebro og Randers – altså byer hvor 
det er muligt at begynde på læreruddannelsen for derefter (efter fx et år) at fortsætte ud-
dannelsen i hovedbyen (in casu hhv. Nr. Nissum og Århus). Fra et snævert UC SYD-
synspunkt er der ingen trussel, men det er en skærpelse af konkurrencen mellem 
UC’erne. 
 
Trainee-læreruddannelserne bliver nu udbudt af VIA og UC Sjælland, foruden UCL, som 
indførte modellen sidste år. Der er diskussion om og forskellige holdninger til dette. 
 
Flere udbudssteder har desuden indført vinteroptag. Prognoserne viser en (lille) lærer-
mangel frem til år 2022, og derefter et vist overskud af lærere: link til analyse her. 
 
Status på arbejdet i Task Force for læreruddannelsen (LBSO) 
Der var i Danske Professionshøjskoler fuld tilslutning til Task Forcens arbejde. En af poin-
terne er at læreruddannelsen nationalt har været for fokuseret på struktur og formalia. 
Task forcen fremlægger 12 konkrete bud. LBSO foreslår disse fremlagt og diskuteret af 
uv. ved et kommende møde. 
 
PK: struktur og måltal præger generelt uddannelsesdebatten, snarere end diskussioner 
om dannelse og læring – som egentlig burde dominere. Dette gælder også på grund-
skole- og gymnasieniveau. 
 

4. Behandling af studieordning 2017 
Bilag: studieordning 2017, lokal del, udkast 
 
Intet nyt fra de nationale niveauer – kun en mindre ændring i bestemmelserne om møde- 
og deltagelsespligt, som ikke ændrer på de grundlæggende principper. Udvalget indstiller 
at studieordningen godkendes og finder at der ikke er nogen substantielle ændringer der 
gør at den skal forelægges bestyrelsen. 
 
LBJ bemærker: En arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet anbefaler oprettelsen af 
et fag i folkeskolen med navnet naturfag. DLF finder at det ikke nødvendigvis skal være et 
undervisningsfag på læreruddannelsen. 
 

5. Praksissamarbejde i læreruddannelsen 
Martin Elmbæk Knudsen, Merete Smith-Sivertsen og Ole Gammelgaard fremlagde ek-
sempler på praksissamarbejde i modulerne. I forlængelse heraf diskussion om praksis-
samarbejdet. LBJ: Udfordringen i idræt er bl.a. forældrenes syn på idrætsfaget (i tilknyt-
ning til Martin Elmbæk Knudsens oplæg). 
 
PMK: I forbindelse med praksissamarbejde er det en fordel også at bruge forudsætnings-
analyse på praktikanterne (jf. Ole Gammelgaards brug af ordet forudsætningsanalyse i sit 

http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2017/ny-rapport-viser-stigende-udbud-af-laerere-i-fremtiden
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oplæg). Desuden rummer praktikken af logistiske grunde aldrig skole-hjem-samarbejdet. 
Dette burde være et krav til alle praktikanter. 
 
DK: Nationalt og lokalt afhænger arten af praksistilknytning i for høj grad af den enkelte 
underviser. Der skal tænkes en progression ind med mere stilladsering i begyndelsen af 
studiet og mindre styring sidst i uddannelsen (hvor de studerende har brug for mere frihed 
til at samle empiri m.m. i forbindelse med bachelorprojektet). Desuden skal de studerende 
helst ses som samarbejdende i stedet for at sættes til forefaldende arbejde. Måske er der 
inspiration at hente hos UCN som har en database over skoleprojekter som skolerne sø-
ger studerende til. De studerende bør på den måde betragtes som en ressource. 
 
Martin Elmbæk Knudsen og HTAU gjorde rede for at udbuddene i både Esbjerg og Ha-
derslev har et katalog over mulige projekter, men at et af problemerne er at mange af 
samarbejdspartnerne ikke får realiseret deres projekter pga. manglende volumen og 
manglende match med undervisningens indhold. Der pågår forsøg på at centralisere pro-
cessen mere ved fx at inddrage de kommunale forvaltninger. HTAU anfører endvidere at 
UC’et er nået langt i arbejdet med Danmarks Lærerforening. 
 
AAAN: UC SYDs praksissamarbejde markerer en stor nyskabelse og det største frem-
skridt som LU 13 har at byde på. I nogle tilfælde er vi nået dertil hvor studerende mener at 
der er for megen praksistilknytning i uddannelsen. Der er en pointe i at praksissamarbej-
det foregår forskelligt på de forskellige moduler, bl.a. fordi målene for modulerne binder 
meget. Praksissamarbejde fungerer bedst når det foregår sammen med lærere som un-
derviserne og udbudsstedet selv kender. 
 
DK bekræfter dette og gentager AAAN’s ønske om at sammentænke forskellige praksis-
samarbejder og mener at der kan ske en større koordination af praksissamarbejdet. 
 
PMK efterlyser et mere samlet skrift og en tydeligere beskrivelse af hvad et praksissamar-
bejde er. Ellers er det svært at involvere nye folk i projekterne. LBSO oplyser at der på 
dette område er et nationalt projekt i gang. 
 
LBJ understreger at skolerne aldrig føler sig forstyrret af de studerende, og at det er væ-
sentligt at ikke alting hænger sammen med budgetter og rammer, men at det er vigtigt at 
praktikken ligner praksis. RJEP: I nogle sammenhænge er der et rygte der skal overvin-
des for at få praksissamarbejdet til at blive en succes. 
 

6. Møder i uddannelsesudvalget fremadrettet 
Temadagen med bestyrelsen d. 28. september kl. 9-13 sidder fast. LBSO fremsender da-
toforslag angående de ordinære møder. 
 
En diskussion om formen fulgte. AAAN finder at UC-medarbejdere er overrepræsente-
rede, PMK bemærker at der er grunde til dette eftersom også UC-verdenen er kompleks 
og fragmenteret – og finder at mødernes indhold er relevant. LBSO minder om at pladser 
til forvaltningsniveauet p.t. er vakante, og at det også er en forklaring på uv.’s nuværende 
sammensætning. KSKA bemærker at hun som repræsentant for videreuddannelsen har 
brug for belæg i forbindelse med akkreditering af tre forskellige uddannelser. LHHO anfø-
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rer at hun er medlem af uv. fordi hendes opgave i videreuddannelsen specifikt angår læ-
reruddannelsen og lærerprofessionen. LBJ finder at der er brug for flere eksterne med-
lemmer som kan aktivere deres baglande og dermed gavne UC SYDs læreruddannelse.  

7. Forskning, innovation og videreuddannelse 
LHHO: Et projekt om specialpædagogik går i gang i Sønderborg i efteråret 2017 og et lig-
nende i Esbjerg i foråret 2018. Der er kompetenceløftkurser rundt omkring i regionen i 
næste semester – denne gang med vægt på dansk og naturvidenskabelige fag. Færre 
forløb er nu rekvireret af en enkelt kommune. Afdelingen har en ansøgning ude om it-
kompetencer hos Styrelsen for IT i fs. (tjek); projektet drejer sig om de pædagogiske it-
kompetencer i grunduddannelserne og i folkeskolen. En del af projektmidlerne vil tilflyde 
grunduddannelsen. 
 
KSKA: Pædagoger som er ansat på skoler, er også ude i kompetenceløft. Der er stadig 
behov for en kvalificering af samarbejdet. Nationalt bliver der tilrettelagt mange forskellige 
kurser – nogle baseret på almendidaktik, andre på fagdidaktik, atter andre på faglig viden. 
UC SYD kan iagttage en svag stigning i tilgangen til disse tilbud. 
 
PMK spørger om videreuddannelsen benytter læreruddannelsens netuddannelse. SKBR 
svarer at det er tilfældet, men at grunduddannelsen jo ikke tilbyder skræddersyede forløb. 
LBSO anfører at der imellem UC’erne er stor forskel på om der er fast personale i videre-
uddannelsen, eller om man bruger undervisere som har tjeneste ved grunduddannelsen, 
og finder at vores løsning med en tilknytning til grunduddannelsen har mange fordele. 

8. Eventuelt 
LBJ: Kunne godt tænke sig at målstyring blev tematiseret, og at det ikke kun ses som et 
onde. HTAU: Der er kursusforløb i gang om implementering af målstyring – en ny måde at 
tænke videreuddannelse på. LHHO: Der skal ikke bare undervises i målstyring for målsty-
ringens skyld, men på en måde der lader sig implementering i praksis. MIPS: Der vil altid 
være en diskussion imellem de to poler målstyring og målorientering. PMK finder at der 
findes overdreven målstyring, og at dette i de første år af folkeskolereformen har skabt 
problemer. LHHO eksemplificerer med et tyskprojekt hvor en fælles beskrivelse af målene 
for tidlige tysk har bragt samarbejdspartnere fremad. LBJ finder også at fælles målformu-
lering kan bringe et fag fremad, og PMK eksemplificerer dette med idrætsfaget som gene-
relt har gjort fremskridt. 
 
Uv. er enige om at målstyring/kompetencemål/målorientering skal tages op på et kom-
mende møde. 
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