
Møde i uddannelsesudvalget 

25. august 2016 

 

Til stede: Lene Burchardt, Carsten Munch Nielsen, Mads Krabbe, Bent Hansen, Jens Jørgen Hansen, 
Anette Aagaard, Kirsten Skaastrup, Lone Houman Holst, Lars B. Søndergaard, Hans Tauman, Jacob Buris 
Andersen 

 

1. Valg af ordstyrer 
Lars B. Søndergaard valgt. 
 

2. Meddelelser 
Lars B. Søndergaard: der satses mod øget optag, men også på at skabe et bedre match mellem 
ansøgere og uddannelse. Begge dele er væsentlige, især med henblik på de forskellige 
uddannelsesformer som Læreruddannelsen ved UC Syd tilbyder (se punkt 3 nedenfor). 
Lars B. Søndergaard: en ny budgetlægningsmodel er på vej. Sandsynligvis vil nogle arbejdsgange 
blive lettere. Den konkrete økonomiske effekt på læreruddannelsen er ikke kendt. 
Lars B. Søndergaard: konstitueringen finder sted på det næste møde: et af de eksterne medlemmer 
skal besætte formandsposten. 
 

3. Esbjerg: 110 optagne (hvoraf nogle få dog først begynder vinteren 2017) ved sommeroptaget 2016 
skal lægges til de 45 optagne på vinteroptaget 2016, hvilket markerer en betydelig stigning i forhold 
til sidste år. Heraf: 1 (en) meritstuderende. 
 
Haderslev: 197 optagne, heraf ca. 102 (27 int’l) 75 dag, 70 net, 25 merit 
 
I forlængelse heraf en diskussion af frafald, gennemførelse og beskæftigelsesgrad på de to 
udbudssteder og på de forskellige uddannelsesformer i Haderslev. 
 
Studielederne medbringer til næste møde tal for kønsfordeling og for hvilken andel af de optagne der 
har været til optagelsessamtale. 
 
UCL’s trainee-model blev diskuteret kort, og der var enighed om at tage dette punkt – samt generelt 
forskellige former for praksistilknytning – op på et senere møde. 
 

4. Studieordning (bilag 1) – indstilling 
 
Afsnittet omkring tværprofessionelle elementer beskriver ikke tydeligt hvordan det tværprofessionelle 
indgår i uddannelsen. Der er p.t. forskellige, mindre tiltag i gang på begge udbudssteder, ligesom 
praktikskolerne i kraft af samarbejdsaftalerne også har et ansvar for det tværprofessionelle. 
Tværprofessionelt samarbejde tages op på et senere møde. 
 
Afsnittet omkring talentforløb er ikke tydeligt. Et talentforløb efter talentbekendtgørelsen indgår i den 
naturvidenskabelige læreruddannelse som udbydes i Haderslev i samarbejde med Syddansk 
Universitet. 
 
Afløsningsprøven blev diskuteret. Der er tale om en intern prøve som følger prøvebekendtgørelsen. 
Bestemmelsen om at der skal medvirke en intern censor, tjener til at beskytte den studerendes 
retssikkerhed. 
 
Udvalget indstiller til bestyrelsen at studieordningen godkendes. 



 
5. Universitetsskoleprojekt (bilag 2) – orientering og drøftelse 

 
Lars B. Søndergaard redegjorde kort for projektets tilknytning til det internationale forskningsprojekt 
om universitetsskoler under TEQUILA-gruppen. NTNU (Norges teknisk-naturvidenskabelige 
universitet i Trondheim) er tovholder på projektet. I Danmark starter projektet i efteråret 2016 som et 
pilotprojekt med tre universitetsskoler og relativt få studerende. 
 
Der er tale om et praksistilknytningsprojekt som UC’et har store forventninger til. 
 
Den store forskel fra tidligere tiders øvelsesskoler er inddragelsen af forskningen, og det forhold at 
både UC-forskere, UC-undervisere, lærere og studerende deltager, og der er en høj grad af 
undersøgelsesbasering. 
 
I fremtiden vil der blive stillet krav til certificering af universitetsskoler. 
 

6. Eventuelt 
Bent Hansen melder afbud til næste møde (fællesdagen med bestyrelsen) da han på samme 
tidspunkt skal til møde i UC’ets bestyrelse. 


