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Uddannelsesudvalget ved Grafisk Kommunikation 
 

 

Uddannelsesudvalgsmøde Grafisk Kommunikation 
Mandag den 28. marts kl. 12.30-15.30 

Campus Kolding, Universitetsparken, 6000 Kolding, mødelokale 41.10 

Fremmødte: Tina Have Lauesen-Day, Dorthe Smart Nielsen, Tina Holm Møller, Hans-Christian Jen-

sen, Caroline Kjeldsen, Karen Margrethe Østerlin, Nikolaj Riise, Christian Linde Hansen 

Afbud: Birgitte Folmann, Lukas Salomon 
 
 
Referat 
Mødet begyndte med en rundvisning på det nye Campus kl. 12.30 ved Kim Petri. 
1. Velkomst 
Dorte bød velkommen til udvalget. 
 
2. Godkendelse af dagsorden v/ formanden 
Dagsorden er godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1) 
Referatet er godkendt og rost. Der er nogle gode pointer i referatet. 
 
4. Meddelelser 

a. Formanden 
Hvis vi har tiden, vil det være fint at evaluere rundvisningen/bygningen under punktet eventuelt. 

b. Studielederen 
i. Opdatering udflytning Kolding 

På uddannelsen modtager vi snart en datoplan for flytningen. Ultimo juni afleveres bygningen af 
håndværkerne, flytningen af materialer sker i juli og indflytning primo august 2022. 
Med kommende 3. årgang er der holdt møde og drøftet, hvorvidt årgangen kommer med til Kol-
ding, eller om de undervises de sidste uger i Haderslev. De studerende ønskede en anonym un-
dersøgelse, den er lige gennemført. På baggrund af drøftelse med de studerende, underviserne, 
undersøgelsen og tilbagemelding fra Team Skema, tages der en beslutning, som snarest meldes 
ud til de studerende. 

ii. Optagelsestal 2022 
Grafisk kommunikation (GK) har haft stor søgning i år. GK er gået frem med 16 % på 1. prioritet, 
og 14 % i alt. GK optager 42 studerende pr. august 2022, det svarer til sidste års optag. 
UU tilkendegav, at det er en meget flot fremgang og søgning. 
Kursister fra Århus designskole var meget imponeret og inspireret ved Åbent hus-arrangementet 
den 26. februar 2022 i Kolding.  
Flere af uddannelsesudvalgets medlemmer havde i deres netværk fortalt om uddannelsen, og i 
den sammenhæng virker Kolding mere tilgængelig end Haderslev. 
Der afvikles optagelsesprøver ultimo april i Kolding og København. 
Søgetal pr. 15. marts 2022 på landsplan sendes via link til uddannelsesudvalget. 

iii. Institutionsakkreditering 
UC SYD skal institutionsakkrediteres her i foråret 2022. GK blev sidste år turnusakkrediteret. 
GK er udvalgt til den del af institutionsakkreditering, som handler om sikring af indhold og tilrette-
læggelse af undervisningsforløb. Alle dokumenter er indsendt. Den 19. maj er der møder med ak-
krediteringsinstitutionen, da deltager studieleder, 3 studerende og 3 undervisere. 
De studerende kunne fortælle, at de tidligere har været med ved tilsvarende møder. Det har væ-
ret gode oplevelser.  

c. Udvalgets medlemmer 
Fra de studerende er der et ønske om hæve-/sænkeborde. Der kommer et par borde i hvert klas-
selokale på det nye campus i Kolding.  
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5. Ny funktionsperiode i uddannelsesudvalget og fremtidig sammensætning 
Der påbegynder en ny funktionsperiode for uddannelsesudvalget den 1. maj 2022 til den 30. april 
2026. Overgangen til en ny periode giver mulighed for at overveje sammensætningen i det nye 
uddannelsesudvalg. Formand for UU og studieleder præsenterede på den baggrund et forslag til 
indstilling til bestyrelse om ny sammensætning. Forslaget blev rost, og der var opbakning til, at 
den nye sammensætning indstilles til UC SYDs bestyrelse. 
 
Det blev blandt andet nævnt, at uddannelsesudvalget kan være med til at give råd ift. en skarpere 
profil for uddannelsen. Det, som er styrken ved denne uddannelse, er den tætte branchetilknyt-
ning; den er vigtig at fastholde, og det må gerne afspejle sig i uddannelsesudvalgets sammensæt-
ning. 
 
6. Drøftelse: Strategi 2025 skal ud at leve, og vi håber, at I vil fortsætte jeres gode drøftelser i 

uddannelsesudvalget, f.eks. med udgangspunkt i disse drøftelsesspørgsmål (Bilag 2-5): 
a. Hvilke andre uddannelsesformater kunne være med til at styrke rekruttering og fastholdelse 

på uddannelsen? 
b. Hvordan sikrer uddannelsen bedre overgange mellem studie- og arbejdsliv? 
c. Hvordan kan en grønnere fremtid blive en del af uddannelsen og det aftryk der sættes på UC 

SYDs dimittender? 
De studerende nævnte, at de naturligt kommer rundt omkring bæredygtighed, det er ofte et element i projek-
terne. Men de havde et ønske om flere specifikke projekter omkring grøn omstilling. Det er vigtigt at inddrage de 
studerende i, hvordan de synes, en grønnere fremtid kan inddrages. 
 
Det blev foreslået, at dagen ”World creativity and innovation day” (21. april hvert år) gives til de studerende, som 
kan lave et produkt, oplæg mm. Der er 104 lande, som fejrer dagen. Naboinstitutionerne kan inviteres med til at 
fejre denne dag. Det overvejes til 2023. 
 
TPE kan gå hånd i hånd med strategien fx grønnere fremtid. 
 
Uddannelsen har fået længere praktikforløb end for 5-6 år siden, det har betydet bedre overgang til arbejdslivet.   
 
GK har virkelig dygtige dimittender, men på sigt kunne der i uddannelsen arbejdes mere med specialisering og 
valgfag med mere dybde. Dette efterspørger nogle aftagerne. Det kan godt lykkes samtidig med, at bredden bibe-
holdes i uddannelsen. Konkret kan specialisering på 4. semester være en mulighed, evt. i forbindelse med valgfag. 
 
7. Ideer til kurser/moduler og efteruddannelsesaktiviteter indenfor Grafisk kommunikation 
Udsættes til næste møde – medlemmerne blev opfordret til at skrive til studieleder Tina, hvis de 
har ideer.  
 
8. Næste møde & temamøde med bestyrelsen 26. september 2022 
Dagen noteres i kalenderen. 
 
9. Evt. 
Der var en kort evaluering af rundvisningen.  
Det er en flot bygning med gode værkstedslokaler! 
Undervisningslokaler virker dog små ift., at der skal være 42 studerende på hvert hold. Studiele-
der er i dialog om fordeling af lokaler med team skema.  
Uddannelsens pædagogiske og didaktiske grundlag er allerede udfordret af holdstørrelser og 
plads. 
Det vil blive endnu tydeligere, når uddannelsen skal optage 50 studerende pr. årgang. 
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