
SKEMA B: FORARBEJDE TIL UDDANNELSESBERETNING – VIDEREUDDANNELSEN – 2017 
Udarbejdet af videreuddannelseschef Jens Juulsgaard Larsen den 4.1.17 
 
Status på uddannelsens relevans for arbejdsmarkedet (resultater – tag udgangspunkt i 
datamaterialet fra dimittend- og beskæftigelsesundersøgelser, referater fra uddannelsesudvalget, 
og krav og ønsker fra partnerskabs- og samarbejdsaftaler) 

1. Hvad er stærke punkter? 
Nær kontakt med aftagerfeltet gør at der er en stærk relevans indbygget. Deltagerne i 
videreuddannelsen kommer jo fra praksis og er dermed repræsentative for aftagerfeltet. 
Der tilkendegives at den stærke kobling mellem praksis og teori gør at uddannelsen er 
meget anvendelig i de studerendes hverdag. 
 

2. Hvad er svage punkter? 
Nye reformer kan skabe særlige lokale metoder der skal understøttes af uddannelse – det 
kræver også undervisere der kan disse specielle ting. 
 
 

Status på relevansindsatsen (processerne) som er beskrevet i skema A. Omfatter både egne og 
fælles UC SYD-indsatser (findes der interessante spørgsmål i stud_PULS eller modulevalueringer 
som spørger direkte ind til relevans – i givet fald skal man forholde sig til svarene) 

3. Hvad er stærke punkter? 
Tæt kontakt og løbende dialog med aftagerfeltet både via uddannelsesudvalg men især via 
særlige aftagergrupper og deltagelse i netværksmøder, tema- og dialogmøder og lignende 
 

4. Hvad er svage punkter? 
Der er stadig enkelte uddannelsesområder hvor vi ikke har særlige aftagerpaneler målrettet 
videreuddannelsens uddannelser 

Mål og planer for at styrke uddannelsens relevans på arbejdsmarkedet, jf. pkt. 1-4 
5. Mål og planer realiseret i slutningen af det kommende år for at styrke uddannelsens 

relevans på arbejdsmarkedet jf. pkt. 1 og 2. (nævn 4-6 ambitiøse, men realistiske mål og 
planer) 
styrkelse af aftagerdialogen gennem flere aftagerpaneler. Det vil ved afslutningen af 2017 
være oprettet 3 nye aftagerpaneler. 
Deltagelse i netværksmøder – invitere til netværksmøder på udvalgte områder 

Mål og planer for at styrke relevansindsatsen (UC SYD’s processer) jf. pkt. 3 og 4?  
6. Mål og planer realiseret i det kommende år (4-6 ambitiøse og realistiske mål og tilhørende 

planer) 
Oprettelse af aftagerpanel på det pædagogiske område – delt i skole og dagtilbud 
Oprettelse af aftagerpanel på beskæftigelsesområdet 
Oprettelse af aftagerpanel på socialområdet 
Oprettelse af aftagerpanel på det socialpædagogiske område 
Specifikt for skoleledelse oprettes netværksmøder med bl.a. skolechefer og skoleledere. 
Specifikt for vejledningsområdet afvikles temadag med fokus på karrierevejledning 
Specifikt for social- og sundhedsområdet afprøves nye tilstedeværelse (end stand) på KL 
topmøde i maj 2017 
 

7. Ønsker til styrkelse, tilpasning og udvikling af relevansindsatsen? 
Erfaringerne fra stærke områder som sundhed og pædagogik overføres til andre områder så 
aftagerdialogen styrkes yderligere 
 

8. Evt. bemærkninger til udbudsspecifikke forhold (for hvert enkelt udbudssted beskrives 
særlige udbudsspecifikke forhold (0-8) punkter. Alternativt, begrund hvis der ikke er 
forskel. 
der vurderes at der ikke er udbudsspecifikke forhold. Videreuddannelsen dækker hele det 
geografiske område 
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