
 

 

1 / 7 

Godkendt af bestyrelsen den 10. juni 2022 

 
Dato 10.06.2022 Journal nr. 0-01-02-18/2022 Reference avoe 

BILAG TIL VEDTÆGT 
 

I. Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen og tilknyttede 
efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 
medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem som den til enhver tid udpegede regionsformand for Danske Bioanalytikere. 
2 medlemmer som varetager ledelsesfunktionen inden for bioanalytikerfaget udpeget af lederforum tilknyt-

tet bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen. 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 

Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for-
ening. 

2 medlemmer udpeget af og blandt de kliniske undervisere i klinikken. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 

dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 

2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. 

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 

 
 

II. Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen og tilknyttede 
efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 
medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem som den til enhver tid udpegede regionsformand for Ergoterapeutforeningen. 
1 medlem som varetager lederfunktion inden for ergoterapi i den kommunale sektor udpeget af lederforum 
ved ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg. 
1 medlem som varetager lederfunktion inden for ergoterapi i Region Syddanmark tilknyttet lederforum ved 
ergoterapeutuddannelsen ved Professionshøjskolen. 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol-
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for-
ening. 
2 medlemmer udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet ergoterapeutuddannelsen ved Profes-
sionshøjskolen. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 

III. Uddannelsesudvalget for Professionsbacheloruddannelsen i Ernæ-
ring og Sundhed og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddan-
nelsesudvalget består af 12 medlemmer og sammensættes såle-
des: 
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1 medlem udpeget af regionen og kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 
3 medlemmer udpeget af de faglige organisationer på området (Kost- og Ernæringsforbundet, FaKD og 
DLF) 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for- 
ening. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. 
3 medlemmer udpeget af bestyrelsen blandt aftagerne af professionsbachelorerne på baggrund af person- 
lig og faglig kompetence inden for udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne samt med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode 
for udvalget. 
 

IV. Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen og tilknyttede 
efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 
medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem som den til enhver tid udpegede regionsformand for Danske Fysioterapeuter. 
2 medlemmer som varetager lederfunktion inden for fysioterapi tilknyttet lederforum ved fysioterapeut-ud- 
dannelsen ved Professionshøjskolen. 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for- 
ening. 
2 medlemmer udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere ved fysioterapeutuddannelsen tilknyttet Profes- 
sionshøjskolen. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. Det tilsigtes, at de to studerende kommer fra hhv. Esbjerg og Haderslev. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 

V. Uddannelsesudvalget for Jordemoderuddannelsen og tilknyttede 
efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 14 
medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem som den til enhver tid udpegede formand for Jordemoderforeningens Syddanmarks kreds. 
4 medlemmer udpeget i lederforum af jordemødre, som varetager lederfunktion inden for jordemoderfaget 
og som er ledere af kliniske uddannelsessteder for jordemoderstuderende med relation til jordemoderud- 
dannelsen ved Professionshøjskolen. 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for- 
ening 
2 medlemmer udpeget af forsamlingen af kliniske vejledere tilknyttet jordemoderuddannelsen ved Professi- 
onshøjskolen. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. 
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2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 

VI. Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen og tilknyttede efter- og 
videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer 
og sammensættes således: 

 
2 medlemmer fra børne- og kulturområdet udpeget af Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Fanø Kom- 
mune, Esbjerg Kommune, Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kom-
mune, Varde Kommune og Vejen Kommune i forening. 
2 medlemmer udpeget af skolelederne i Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø 
Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde 
Kommune og Vejen Kommune i forening. 
1 medlem udpeget af Danmarks Lærerforenings kredse inden for Aabenraa Kommune, Billund Kommune, 
Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, 
Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune samt kreds omfattende Sydslesvig i forening. 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for- 
ening. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej-
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. Det tilsigtes, at de to studerende kommer fra hhv. Esbjerg og Haderslev. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 
VII. Uddannelsesudvalget for Professionsbacheloruddannelsen i Lyd-

design og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddannelsesud-
valget består af 19 medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af Teknisk Landsforbund  
1 medlem udpeget af Danmarks Radio  
1 medlem udpeget af Studieby Kolding   
3 medlemmer udpeget af hhv. Engelsholm Højskole, Musikalsk Grundkursus Syd og Musikskolen Front 
Session   
1 medlem udpeget af Designskolen Kolding  
1 medlem udpeget af Den Danske Filmskole  
1 medlem udpeget af Struer Lydens By  
1 medlem udpeget af Odense Filmværksted  
1 medlem udpeget af Interactive Denmark   
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej-
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.  
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om-
råde.  
4 medlemmer udpeget af bestyrelsen på baggrund af personlig og faglig kompetence inden for udvikling og 
kvalitetssikring af uddannelserne samt med tilknytning til arbejdsmarkedet. Udpegning skal finde sted se-
nest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget.   
 
VIII. Uddannelsesudvalget for Professionsbacheloruddannelsen Grafisk 

Kommunikation og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddan-
nelsesudvalget består af 13 medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af HK grafisk kommunikation. 
1 medlem udpeget af bestyrelsen for foreningen Creative Circle 
1 medlem udpeget af Aarhus designskole, Kompetencehuset  
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1 medlem udpeget af Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om-
råde. 
5 medlemmer udpeget af bestyrelsen på baggrund af personlige og faglige kompetencer inden for udvikling 
og kvalitetssikring af uddannelsen samt med tilknytning til fagligt relevante forberedende kurser/skoler, ar-
bejdsmarkedet eller aftagerfeltet. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af ny 
funktionsperiode for udvalget. 
 

IX. Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen og tilknyttede ef-
ter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 med-
lemmer og sammensættes således: 

 
2 medlemmer fra børne- og kulturområdet, heraf den ene fra det sociale område, udpeget af kommunalbe- 
styrelserne i Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kom-
mune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kom-
mune i forening. 
1 medlem udpeget af BUPL, Forbundet for pædagoger og Klubfolk. 
1 medlem udpeget af SL, Kreds Sydjylland, Socialpædagogernes Landsforbund. 
1 medlem med funktion som institutionsleder udpeget af de selvejende pædagogiske institutioner i Aaben- 
raa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kolding 
Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i forening. 
1 medlem udpeget af gymnasier og handelsskoler beliggende i Aabenraa Kommune, Billund Kommune, 
Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, 
Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i forening. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. Det tilsigtes, at de to studerende ikke kommer fra samme campus. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 

X. Uddannelsesudvalget for Professionsbacheloruddannelsen i Of-
fentlig administration og tilknyttede efter og videreuddannelser. Ud-
valget består af 13 medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af Region Syddanmark. 
1 medlem udpeget af KKR. 
1 medlem udpeget af ABL. 1 medlem udpeget af HK Kommunal. 
1 medlem udpeget af FTF. 
1 medlem udpeget af gymnasier og handelsskoler beliggende i Aabenraa Kommune, Billund Kommune, 
Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, 
Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i forening. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 

XI. Uddannelsesudvalget for Skatteuddannelsen. Uddannelsesudvalget 
består af 13 medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af Administrations- og servicestyrelsen 
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1 medlem udpeget af FSR blandt lokale medlemmer 
1 medlem udpeget af Skattestyrelsen 
1 medlem udpeget af Gældsstyrelsen 
1 medlem udpeget af Vurderingsstyrelsen 
1 medlem udpeget af Skatterevisorforeningen 
1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise inden for det skattefaglige område 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej-
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.   
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om-
råde. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen heraf 2 medlemmer fra det private aftagerfelt. Udpegning skal finde 
sted senest 1. september efter indledningen af ny funktionsperiode for udvalget 
 
XII. Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede 

efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 15 
medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen. 1 medlem udpeget af Dansk Socialrådgiverforening. 
1 medlem udpeget af Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer (FSD)  
1 medlem udpeget af Kommunernes Kontakt Råd (KKR) 
1 medlem udpeget af KFUM’s Sociale Arbejde 
1 medlem udpeget af Socialstyrelsen 
1 medlem udpeget af VU, UC SYD 
2 medlemmer udpeget af institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, hhv. 1 medlem udpeget af in-
stitutioner beliggende i Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kom-
mune i forening, og 1 medlem udpeget af institutioner beliggende i Billund Kommune, Esbjerg Kommune, 
Fanø Kommune, Kolding Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i forening. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. Det tilsigtes, at de to medar-
bejdere kommer fra hhv. Esbjerg og Aabenraa. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. Det tilsigtes, at de to studerende kommer fra hhv. Esbjerg og Aabenraa. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget 
 
XIII. Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede 

efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 
medlemmer og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af direktionen ved Sydvestjysk Sygehus. 1 medlem udpeget af direktionen ved Sygehus 
Sønderjylland. 
1 medlem udpeget af direktøren for psykiatrien i Region Syddanmark. 
1 medlem fra det kommunale ældre- og sundhedsområde med ledelsesfunktion udpeget af Aabenraa Kom- 
mune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, 
Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i forening. 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for- 
ening. 
1 medlem udpeget af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. Det tilsigtes, at de to studerende kommer fra hhv. Esbjerg og Aabenraa. 
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2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 
XIV. Uddannelsesudvalget for Erhvervsakademiuddannelsen inden for 

laborantområdet (Laborant AK) og tilknyttede efter- og videreud-
dannelser. Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer og sam-
mensættes således: 

 
2 medlemmer som varetager ledelsesfunktion indenfor laborantfaget 1 medlem udpeget af Laborantforenin-
gen 
1 medlem udpeget af institutioner der udbyder gymnasiale-, HF-, HTX- og HHX uddannelser beliggende i 
Aabenraa Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kol- 
ding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune i for- 
ening. 
2 medlemmer udpeget af og blandt praktikvejledere fra virksomhederne 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej- 
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område. 
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om- 
råde. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen. Udpegning skal finde sted senest 1. september efter indledningen af 
ny funktionsperiode for udvalget. 
 
XV. Uddannelsesudvalget for Erhvervsakademiuddannelsen i sund-

hedsadministration. Uddannelsesudvalget består af 13 medlemmer 
og sammensættes således: 

 
1 medlem udpeget af HK Sydjylland 
4 medlemmer udpeget af Region Syddanmark, heraf minimum 3 fra decentralt niveau 
1 medlem udpeget af KKR, Region Syddanmark 
1 medlem med indsigt i de adgangsgivende uddannelser 
2 medlemmer udpeget af og blandt medarbejderne inden for uddannelsesudvalgets område. De medarbej-
dervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde 
som tillidsrepræsentanterne inden for vedkommende eller tilsvarende område.   
2 medlemmer udpeget af De Studerendes Råd blandt de studerende inden for uddannelsesudvalgets om-
råde. 
2 medlemmer udpeget af bestyrelsen blandt private sundhedsaktører 
 
 
XVI. Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) for Pædagogisk Assistent Uddan- 

nelse (PAU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Uddannel-
sesudvalget består af 24 medlemmer og sammensættes således: 

 
2 medlemmer fra danske regioner 
6 medlemmer fra kommunerne, repræsentativt i forhold til PAU og udbudsgodkendelser i AMU[1] 
6 medlemmer fra FOA,  
2 medlemmer fra 3F 
5 repræsentanter fra UC SYDs ledelse, tilforordnes 
3 repræsentanter fra UC SYDs koordinatorer/undervisere, tilforordnes 
 
 
 

 
[1] 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap, 2877 Pædagogisk arbejde med børn og unge, 2726 Ar-
bejde på klubområdet og i kulturhuse. 
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XVII. Det Rådgivende Udvalg for CFU, Center for Undervisningsmidler 
Det Rådgivende Udvalg består af 22 medlemmer og sammensættes 
således: 

 
2 repræsentanter fra Grundskoleområdets undervisere, udpeget af Danmark Lærerforening 
2 repræsentanter fra Grundskoleområdets skolebibliotekarer, udpeget af Pædagogisk Lærings-
center 2 repræsentanter fra Erhvervsuddannelsernes undervisere, udpeget af Uddannelsesfor-
bundet 
2 repræsentanter fra De gymnasiale uddannelsers undervisere, udpeget af Gymnasieskolernes Lærer-
forening 
2 repræsentanter fra Grundskoleområdets ledere, udpeget af Danmarks Skolelederforening 
4 repræsentanter fra Ungdoms- og voksenuddannelsernes ledere, 1 repræsentant udpeget af Danske 
Gymnasier, 1 repræsentant udpeget af Handelsskolerne og 2 repræsentanter udpeget af EUC 
1 repræsentant fra Børne- og kulturchefforeningen 
1 repræsentant fra Kommunerne i forening inden for det geografisk omfattede område udpeget af KKR 
Syddanmark 
3 repræsentanter fra De videregående uddannelser, 1 repræsentant udpeget af UC SYD, 1 repræsentant 
udpeget af Syddansk Universitet og 1 repræsentant udpeget af Erhvervsakademi SydVest 
3 repræsentanter, anden repræsentation efter professionshøjskolens beslutning, 1 repræsentant ud-
peget af Børn og Skole, Sønderborg kommune, 1 repræsentant udpeget af Børn og Kultur, Esbjerg 
kommune og 1 repræsentant udpeget af Dagtilbud og Skole, Vejen kommune. 
Derudover deltager: Centerchef, 2 souschefer, daglig leder udlån, pædagogiske konsulenter (hvis ind-
læg ifølge dagsorden), referent 
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