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HANDLINGSPLAN: EVU – Jens Juulsgaard Larsen                                                  Periode: 2016  

 

 

Strategisk tema og Indsats Mål & Nøgletal Aktivitet & Organisato-
risk placering 

Tid Opfølgning, kvalitetssik-
ring og procedure 

1. Kvalitet i uddannelserne 

1.1.1 Kompetenceudvikling af 

underviserne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet er at sikre, at EVU´s 

undervisere alle er på UC vi-

den og at alle undervisere 

har en uddannelse over ba-

chelorniveau 

 

Målet er at EVU´s undervi-

sere følger udvikling af vi-

dengrundlag knyttet til de 

respektive uddannelser 

 

 

 

 

 

Målet er at 4 EVU’s undervi-

sere deltager i udviklings- og 

forskningsprogrammer.  

 

Målet er at EVU deltager 

med 3 præsentationer på 

forskningsdagen   

 

 

 

Målet er at iværksætte kom-

petenceudvikling inden for 

emnerne: 

 Didaktik og teknologi 

 Fleksible tilrettelæg-

gelsesformer 

 

De uddannelsesansvarlige 

har ansvaret for at under-

viserne er på UC Viden og 

har en uddannelse over 

bachelorniveau i samar-

bejde med underviserens 

leder. Ligeledes er det ud-

dannelsesledernes ansvar 

at være opmærksomme på 

om undervisere følger ud-

viklingen af uddannelsens 

videngrundlag. Jens J Lar-

sen aftaler kompetenceud-

vikling med forskningschef    

 

Aftales i samarbejde med 

forskningschef. Jens J. Lar-

sen er ansvarlig  

 

 

 

 

 

 

 

Der igangsættes en række 

eksperimenter med input 

fra medarbejdere tilknyttet 

forskningsprogrammet di-

gitalisering, didaktik og læ-

 

Foråret 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februar – marts 

2016 

 

 

 

Foråret 2016 

 

 

 

 

 

Forår og efterår 

2016 

 

Opsamling på EVU møder. 

Referat journaliseres i ESDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møder journalise-

res i ESDH. Forskningspro-

grammerne kvalitetssikres 

efter procedure i udvikling og 

forskning  

 

Program for forskningsdagen 

journaliseres i ESDH 
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 E-læringsmetoder 

 Brug af sociale me-

dier i læringssam-

menhænge 

 Brug af data i vejled-

ning 

 Læringsmålsstyret 

undervisningsplan-

lægning 

 

ring. Erfaringerne formid-

les og drøftes på tema-

dage. Se under punkt 

1.1.3.   

 

1. Kvalitet i uddannelserne 

1.1.2 Feedback Kultur 

 

 

 

 

Målet er at drøfte feedback 

og forskellige former for 

feedback set i relation til ef-

ter- og videreuddannelser.   

 

 

 

 

 

Drøftelsen starter på et 

EVU ledermøde og fortsæt-

ter på undervisermøder. 

Jens J. Larsen er ansvarlig   

 

 

 

 

 

Foråret 2016 

 

 

 

 

 

Dagsordner og referater 

journaliseres i ESDH 
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1. Kvalitet i uddannelserne 

1.1.3 De studerende oplever 

mangfoldige undervisnings- og 

læringsformer 

 

 

 

Målet er at udvikle og af-

prøve 2 kompetenceudvik-

lingsforløb med brug af tele-

presence. 3 undervisere del-

tager i forløbet   

 

 

 

 

 

Målet er at formidle og im-

plementere erfaringerne fra 

koncept om flipped learning 

på korporalforløb 

 

Målet er at eksperimentere 

med teknologi i EVU og for-

midle erfaringer på 4 tema-

dage i løbet af 2016. 15 un-

dervisere deltager på mindst 

et af temadagene      

 

 

 

Overført fra 2015 

På Børne unge diplomud-

dannelsen fra det sociale 

fagområde udvikles og af-

prøves koncepter med af-

sæt i telepresence. Anette 

Nielsen er ansvarlig for op-

gaven   

 

 

Konceptet blev udviklet i 

2015 og fortsættes på kor-

poralforløb. Erfaringerne 

fra projektet om flipped 

learning og andre eksperi-

menter som beskrevet un-

der punkt 1.1.1 formidles 

på temadage. Jens J. Lar-

sen, Anni R. Korsbæk og 

Trine Rønholt er ansvarlig  

 

 

 

Efteråret 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forår og efterår 

2016 

 

 

 

Modulerne evalueres og jour-

naliseres efter procedure be-

skrevet i kvalitetssikringssy-

stemet. Resultaterne formid-

les på tema- og underviser-

møder. 

 

 

 

 

Plan for temadage samt eva-

luering af temadage journali-

seres i ESDH 

1. Kvalitet i uddannelserne 

1.1.4. Styrket internationalise-

ring 

 

Målet er få startet første 

hold på masteruddannelse i 

psykiatri.  

 

Målet er at få underskrevet 

samarbejdsaftale om ma-

steruddannelse i sår 

 

Målet er at udvikle akademi-

uddannelse i socialpædago-

gik til et tysksproget udbud i 

Aabenraa   

 

 

Pia Toft Assenholm er an-

svarlig  

 

 

Jens J. Larsen er ansvarlig 

 

 

 

Opgaven er overført fra 

2015. Kirsten Skaastrup er 

ansvarlig  

 

 

 

Foråret 2016 

 

 

 

Foråret 2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

Kvalitetssikres efter proce-

dure hos udbyder 

 

 

Samarbejdsaftalen journali-

seres i ESDH 

 

 

Succeskriteriet er om uddan-

nelsen kan oprettes  

 

 

Følges op og kvalitetssikres 

jv.f. projektbeskrivelse og 



     Side 4/8 

Målet er opstart af godkendt 

Interreg projekt med fokus 

på kompetenceudvikling af 

ledere 

 

 

Målet er igangsættelse af 

Baltic Sea projekt SEMPRE 

om kompetenceudvikling af 

udsatte mennesker i yder-

områderne 

 

Målet er igangsættelse af In-

terreg projektet – Kurs Kul-

tur – kompetenceudvikling af 

kulturaktører 

Opgaven er overført fra 

2015. Flensborg kommune 

er leadpartner og UC Syd 

afventer opstart. Anni. R. 

Korsbæk er ansvarlig   

 

Jens J. Larsen er ansvarlig 

 

 

 

 

 

Jens J. Larsen er ansvarlig 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

Interreg godkendelse. Jour-

naliseres i ESDH 

 

 

Følges op og kvalitetssikres 

jv.f. projektbeskrivelse og –

godkendelse. Journaliseres i 

ESDH 

 

Følges op og kvalitetssikres 

jv.f. projektbeskrivelse og –

godkendelse. Journaliseres i 

ESDH 

2. Digitalisering 
 
2.1.1 AIT 

 

 
Målet er at sikre at undervi-

serne har relevante og tids-

svarende IT kompetencer 

herunder styrke anvendelsen 

af Blackboard især med hen-

blik på information til de stu-

derende 

 

Se også punkt 1.1.1     

 
Der igangsættes kompe-

tenceudviklingsforløb for 

underviserne i samarbejde 

med AIT. Jens. J. Larsen, 

Anni R. Korsbæk og Trine 

Rønholt er ansvarlige   

 

Foråret 2016 

 

Kompetenceudviklingsforlø-

bet evalueres og program-

met journaliseres i ESDH 

3. Innovative professioner 
3.1.1 T-shape komepetencer 

 

Målet er at medarbejdere fra 

forskningsprogrammerne, 

læremiddel.dk, LSUL og 

igangværende ph.d. forløb 

deler deres dybdeviden med 

relevante andre på udbuds-

stedet 

 

Målet er at alle undervisere 

på EVU deltager på forsk-

ningsdagen i 2016  

 

Jens J. Larsen og forsk-

ningschefen er ansvarlige 

for at deling af dybdeviden 

iværksættes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for forskningsdagen 

og en evaluering journalise-

res i ESDH 

 

Referat af møder mellem 

forskningschef og Jens J. 

Larsen journaliseres i ESDH 

og viden fra møderne for-

midles på EVU ledermøder 

og undervisermøder  
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Målet er at tilrettelægge en 

række formidlingseftermid-

dage fordelt hen over året 

2016 

 

Målet er at medarbejdere fra 

forskningsprogrammerne, 

læremiddel.dk, LSUL og 

igangværende ph.d. forløb 

underviser på relevante mo-

duler 

 

Målet er at medarbejdere fra 

forskningsprogrammerne, 

læremiddel.dk, LSUL og 

igangværende ph.d. forløb 

årligt formidler en liste med 

deres publikationer undervi-

sere på EVU 

 

Målet er at kvalitetssikre lit-

teraturlister på akademi- og 

diplomuddannelser og der-

med uddannelsernes viden-

grundlag   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet er overflyttet fra 

2015  

 

 

 

 

 

 

Punktet er en fortsættelse 

fra 2015 og er et kontinu-

erligt opmærksomheds-

punkt, der har fokus på, 

hvordan de studerende op-

lever forskellen mellem ni-

veau 5 og niveau 6 i den 

danske kvalifikations-

ramme. Kvalitetssikrings-

systemets spor B definerer 

den generelle kvalitet på 

litteratur men ikke hvad 

forskellen er på niveau 5 

og 6. Pia T. Assenholm er 

ansvarlig    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foråret 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremlæggelse på EVU leder-

møde og på relevante under-

visermøder  

3. Innovative professio-

ner 
3.1.2 talent-udviklings-

praksis 

 

Målet er at inddrage EVU 

studerende i relevante F & U 

projekter. 

 

 

Overført fra 2015 

Første skridt er at skabe 

bevidsthed blandt vejle-

 

2016 

 

 

 

Uddannelseslederne følger 

op på undervisermøder. Op-

følgningen dokumenteres via 

referat, som journaliseres 
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Målet er at opfordre EVU 

studerende med nyskabende 

afgangsprojekter at skrive 

artikler om deres resultater 

dere på afgangsprojek-

terne om potentielle stude-

rende til relevante F & U 

projekter.  Uddannelsesle-

derne har ansvaret for 

denne opgave.  

 

Vejledere på afgangspro-

jekterne skal være op-

mærksomme på nyska-

bende afgangsprojekter og 

opfordre de pågældende 

studerende til at skrive ar-

tikler. Uddannelseslederne 

har ansvaret 

 

 

 

 

 

2016 

Succeskriteriet er at EVU 

Studerende inddrages i F&U 

projekter fra 2016.  

 

 

Uddannelseslederne følger 

op på undervisermøder. Op-

følgningen dokumenteres via 

referat, der journaliseres. 

Succeskriteriet er at 1 – 2 

studerende om året fra 2016 

får udgivet en artikel.  

4. Forskningsstrategi 

4.1.1 Studerendes delta-
gelse i FOU og talentforløb  

 
4.1.2 Sikre at medarbej-

derne får en større forsk-
ningskultur i deres arbejde 

og sikre at de kan indgå 
fleksibelt i udvikling og 

forskningsaktiviteter. Ind-
arbejde UC Syds forsk-

ningsstrategi på uddannel-
serne og sikre at UC Viden 

bliver implementeret  
 

Se punkt 3.2  

 

 

 

 

 

Se punkt 1.1.1 og 3.1 

   

5. Praksistilknytning 

5.1.1 partnerskaber/sam-
arbejder 

 

Målet er i Samarbejde med 

SDU, UCL og UC SJ at ud-

vikle en task force med fo-

kus på offentlig ledelse 

 

 

Overført fra 2015 

Der udvikles et fælles kur-

susforløb over 3 dag med 

fokus på offentlig ledelse. 

Det overordnede tema er 

2016 

 

 

 

 

 

Kursusforløbene evalueres 

og kvalitetssikres i forhold til 

kommissorium. Journaliseres 

i ESDH.  
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Målet er oprettelse af yderli-

gere 2 aftagerpaneler samt 

yderligere et tværkommu-

nalt netværk til implemente-

ring af relevant og aktuel re-

form  

 

Målet er bedre udnyttelse af 

partnerskabskommuner som 

platform for relevansindsat-

sen 

 

Målet er at undersøge mulig-

hederne for en form for ef-

fektmåling ½ - 1 år efter ud-

dannelse. På 2 udvalgte mo-

duler eksperimenteres med 

en udvidet MoUS hvor stude-

rende medvirker. Sammen 

med grunduddannelserne in-

viteres til dimittendmøde  

 

 

eksekvering, effektivise-

ring og styring. Anni R. 

Korsbæk har opgaven for 

UC 

 

Jens J. Larsen er ansvarlig 

 

 

 

 

 

Jens J. Larsen og uddan-

nelseslederne er ansvarlige 

 

 

 

Jens J. Larsen og de rele-

vante uddannelsesledere 

er ansvarlige  

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Kommissorium, dagsordner 

og referater journaliseres i 

ESDH  

 

 

 

Referater fra møder journali-

seres i ESDH 

 

 

 

Referater fra møderne jour-

naliseres i ESDH 

6. Øget fastholdelse 

6.1.1 rekruttering fra ikke-
uddannelses-vante hjem 

 

Målet er et uddannelsestil-

bud til underviser på de frie 

skoler og foreningen Lige-

værd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overført fra 2015 

Der udvikles en bred pal-

lette af henholdsvis kurser 

for de ufaglærte undervi-

sere, akademiuddannelse 

for lærere med ungdoms-

uddannelse og diplomud-

dannelse for lærere med 

pædagogisk baggrund som 

enten en lærer- eller pæ-

dagoguddannelse. UC Syd 

har pt et hold i gang og 

der arbejdes på et katalog 

2016 Succeskriteriet er oprettelse 

af kurser og uddannelser. 

Kurser og uddannelses kvali-

tetssikres efter procedurer 

beskrevet i kvalitetssikrings-

systemet. Journaliseres i 

ESDH 
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for det kommende skoleår.   

Jens Juulsgaard Larsen er 

tovholder 

6. Øget fastholdelse 
6.1.3 Medarbejdertilfreds-

hed  

Målet er implementering og 

anvendelse af introduktions-

forløb for nye medarbejdere  

De uddannelsesledere, der 

har personaleansvar, sør-

ger for introduktionsforløb 

for nye medarbejdere.  

 

2016 Evaluering af forløbet 

6. Øget fastholdelse 

6.1.4. EVU vækststrategi 

Målet er fortsat udvikling af 

uddannelsestilbud med flek-

sible rammer som grundlag 

med henblik på at opnå mi-

nimum 3 nye uddannelsestil-

bud og minimum 5 udbud 

med fleksible tilrettelæggel-

sesformer som ramme  

 

Målet er at øge søgningen til 

og kunne oprette moduler 

fra uddannelser, som UC Syd 

har udbudsretten til, men 

som endnu ikke har kunnet 

etableres   

 

Der etableres en udvik-

lingsgruppe til udvikling af 

nye uddannelser i EVU regi 

i samarbejder med afta-

gerfeltet. Jens J. Larsen er 

ansvarlig   

 

 

 

Samarbejdet med aftager-

feltet intensives. Uddan-

nelseslederne er ansvarlige   

Foråret 2016 

 

Opfølgning sker på EVU le-

dermøder. Dagsordner og re-

ferater journaliseres. Succes-

kriteriet er øget tilgang af 

studerende til nye og eksi-

sterende uddannelser 

 


