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TEMADIALOG MELLEM BESTYRELSE OG UDDANNELSESUDVALG 2015 
 

Bestyrelsen har 21. september 2015 holdt temadialogmøder, hvortil alle medlemmer i alle 

uddannelsesudvalg på UC SYD har været inviteret. På mødet var der arrangeret tre workshops med 

den fælles overordnede overskrift ’kvalitet’, og hvor medlemmer af bestyrelsen og medlemmer på 

tværs af uddannelsesudvalgene drøftede en række spørgsmål (samme spørgsmål i alle grupper). 

 

Nærværende notat opsummerer arbejdet i workshopgrupperne, og der sættes fokus på emner, som 

workshopgrupperne særligt har fundet centrale. Notatet lægger op til drøftelse anbefalinger for det 

videre samarbejde mellem bestyrelse og uddannelsesudvalg. 

 

INDSTILLING TIL DRØFTELSE AF ANBEFALINGER FOR DET VIDERE SAMARBEJDE MELLEM 

BESTYRELSE OG UDDANNELSESUDVALG 

 

Det indstilles, at: 

 Uddannelsesudvalgene drøfter notatet og evt. supplerer med yderligere bemærkninger og 

forslag 

 Direktion og bestyrelse tager notatet til efterretning 

 Workshops/gruppearbejde på kommende temadage gennemføres med benyttelse af 

kollaborativt skriveværktøj. 

 

 

TRE TEMATISKE WORKSHOPS 

Deltagerne var delt i tre workshopgrupper. Hovedoverskriften var KVALITET, og alle tre workshops 

drøftede: 

 

1. Kvalitet i det internationale arbejde 

2. Kvalitet i feedback 

3. Kvalitet i praktik og samarbejde med klinik/praksis/profession.  

 

Tilbagemeldingerne fra de tre grupper på de enkelte spørgsmål er ganske omfangsrige og fremgår af 

bilag 1-3. Tilbagemeldingerne foreligger som håndskrevne noter fra deltagerne, hvilket medfører et 

tidskrævende arbejde med efterfølgende at digitalisere noterne. Det foreslås, at deltagerne fremover 

opfordres til at medbringe iPads, så noter kan digitaliseres af deltagerne selv ved hjælp af et 

kollaborativt skriveværktøj1 og straks inddrages i processen. I det følgende afsnit sammenfattes, 

hvilke centrale emner tilbagemeldingerne peger på. 

 

CENTRALE EMNER 

Kvalitet i det internationale arbejde 

Omkring styrkelse af det internationale læringsmiljø blev der især peget på, at det er vigtigt at 

udbygge sine internationale forbindelser, trække på internationale forskningsresultater i 

undervisningen, inddrage internationale gæstelærere – gerne virtuelt – og udbyde fag/moduler på 

engelsk, så udenlandske og danske studerende kan studere sammen. Det skal gøres nemt, både at 

rejse ud som studerende og at komme hertil som udenlandsk studerende – og værdien heraf skal 

synliggøres. 

 

Sikring af professionernes internationale og interkulturelle kompetencer kan fx ske ved, at de 

studerende i højere grad reflekterer over og relaterer deres internationale erfaringer til danske 

forhold, herunder at de bliver bedre til at italesætte den værdi, de oplever at have fået ud af et 

udlandsophold. De danske praktiksteder skal opfordres til at tage imod udenlandske studerende, og 

kliniske vejledere skal inddrages i internationale arrangementer/studieture, mm. Sproglige barrierer 

kan være en hindring for praktikstederne ift. at tage udenlandske studerende, og det kan UC SYD 

måske medvirke til at minimere. 

 

Spørgsmålet om uddannelseseksport som kilde til at sikre UC SYDs konkurrencedygtighed fik ingen 

kommentarer. 

                                                
1 Padlet.dk eller lignende. 
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Kvalitet i feedback 

Omkring den gode henholdsvis den dårlige feedback pegede deltagerne på, at det dels handler om at 

opbygge tillidsskabende relationer mellem underviser/vejleder og studerende og at være tydelig 

omkring rammer, forventningsafstemning og metoder, dels huske udviklingsperspektivet – og at 

feedback udmærket kan foregå mellem studerende på peerniveau. Den gode feedback er konstruktiv 

og motiverer – den dårlige er mangelfuld, upersonlig og overfladisk. 

 

At skabe tid og rum til feedback handler også om forventningsafstemning og flere af de ovenfor 

nævnte ting samt om planlægning og opbygning af kultur, der integrerer feedback. 

 

At give feedback fordrer opmærksomhed på egen fremtræden og rolle og det, at man risikerer at 

træde ind i konfliktfyldt område. Det kræver træning at give feedback på en sober måde. Den faglige 

feedback tenderer til også at berøre modtageren af feedback personligt. 

 

Kvalitet i praktik  

Der er forskel mellem uddannelserne på i hvilket omfang praktikvejlederne inddrages i eller har 

indflydelse på vurderingen af den studerendes udbytte af praktikken. For så vidt som der ikke er 

formelle regler om praktikvejlederes medvirken i bedømmelsen af de studerende, foreslås det, at 

praktikvejledere inviteres til at deltage i interne prøver. 

 

Spørgsmålet om, hvorledes man sikrer at der holdes fokus på praktikantens uddannelse i en hektisk 

hverdag på praktikstedet besvares med, at det er vigtigt at holde god dialog mellem praktisksted og 

uddannelsesinstitution, herunder at afstemme forventninger bl.a. gennem godkendelse af 

praktikstedet. 

 

Praktikstedets fokus på uddannelsesopgaven kan stimuleres gennem at højne praktikvejledernes 

status gennem krav om praktikvejlederuddannelse. Praktikvejledning bør ses som en specialistopgave. 

Der efterspørges desuden arrangementer for praktikvejledere på uddannelsesinstitutionen, således at 

praktikvejledere kan danne netværk. 

 

SAMMENFATNING 

Der er stor interesse for at styrke det internationale studiemiljø på UC SYD, det være sig gennem 

udbygning af de internationale forbindelser, inddragelse af internationale forskningsresultater i 

undervisningen, som i et vist omfang gerne må udbydes på engelsk og gennemføres med udenlandske 

undervisere. Det bør sikres, at vore danske studerende tilskyndes til og har let adgang til at studere i 

udlandet, og at udenlandske studerende kan komme her og deltage både teoretiske moduler og i 

praktik. 

 

Hvad angår feedback sikres kvaliteten ved at være tydelig omkring rammer, forventningsafstemning 

og metoder samt at holde fokus på feedbackens fremadrettede og motiverende perspektiver. I 

feedbacken bevæger man sig ind på et potentielt konfliktfyldt område, der kræver høj grad af 

professionalitet af dem, der giver feedback. 

 

Omkring praktik/klinik anbefales det at holde tæt dialog mellem uddannelserne og praktikstederne, 

herunder specifikt gennem godkendelsen af praktikstederne. Praktikvejledere kan inviteres til at 

deltage i interne bedømmelser af de studerende. Praktikvejledernes status bør sikres gennem krav om 

praktikvejlederuddannelse. 

 

Fremover bør workshops/gruppearbejde på temadagene gennemføres ved brug af kollaborativt 

skriveværktøj, så deltagernes noter straks kan inddrages i dagens drøftelser. 
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Bilag 1 

 

1. Kvalitet i det internationale arbejde 

 

a. Hvordan styrker vi vores internationale læringsmiljø? 

Vi skal sørge for, at vores studerende udvikler internationale kompetencer også 

hjemme på campus – det sikrer kvalitet og relevans i de studerende uddannelse 

 International forskning ind i undervisningen 

 De ældre studerende, der har været i udlandet, skal være ambassadører for 

udbredelse af internationale studier/praktik 

 Gæster udefra ’ryster’ indgroede vaner og rutiner 

 Oplysning til alle interessenter [om] internationale i UC Syd – alt på 

engelsk/tysk/fransk 

 På trods af stoftrængsel på uddannelserne er det vigtigt med en forståelse af 

vigtighed af internationale relationer 

 Styrkes ved at komme praktik mere i rammer, individuel bistand til den 

studerende 

 Studieaftaler med forskellige lande 

 Udnytte det internationale studiemiljø 

 Flytte undervisningen ud i fx 14 dage-’summer school’ 

 Internationale campus-camps eller lignende 

 Udnytte digitale muligheder/workshops/[?] m.v. 

 Større udveksling af gæstelærere/professorer 

 Udbyde engelsksprogede moduler, så vi kan tiltrække internationale 

studerende og egne studerende 

 At de studerende ville læse et år/semester på engelsk/tysk på den lokale 

uddannelse 

 At kunne undervise på engelsk 

 Flere internationale studerende på campus 

 At underviserne skal ind i et længere forløb som undervisere 

 Gøre det nemt at søge (håndholdt) pakkeløsning/charter 

 Tale udlandsophold op – det er et plus på dit CV 

 Synliggøre økonomi – tage SU med – sige bolig op – minus forsinkelse (skal 

synliggøres) 

 Samarbejde erhvervsnetværk plus venskabsbyer 

 Partnerskabsinstitutioner/internationale kontakter 

 Modtagelse af internationale studerende 

 Virtuel gæstelærerordning 

 Vi skal skabe et kompromis, så vi lettere er professionelle ’sammen’. Vi skal 

acceptere ’andre kulturer, sprog, normer/værdier’ – på studiet og 

arbejdspladsen 

 Udbyde undervisning på engelsk – det vil også tiltrække udenlandske 

studerende 

 Have et godt samarbejde med studerende i andre lande (løbende) 

 Tag undervisere ind fra udenlandske institutioner til undervisning på 

uddannelsen 

 

 

b. Hvordan styrker vi dialogen mellem aftagerne og de studerende? 

Vi skal have både aftagere og studerende til at tro på værdien af et udlandsophold 

(employability) – det sikrer professionerne de nødvendige internationale og 

interkulturelle kompetencer 

 De studerende skal rustes til at ’sælge’ deres oplevelser/kompetencer ved 

praktik i udlandet 

 Deltagelse af kliniske undervisere på udenlandske konferencer og studieture 

 ’Træne’/coache de studerende til at titalesætte værdien af deres 

uddannelsesophold = relatere det til danske forhold 
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 Aftagerne – kan være svært for nogle uddannelser at synliggøre værdien. 

Fokus på personligt udbytte frem for fagligt – ’dannelses’-perspektiv 

 Det ligger implicit [i den måde spørgsmålet er formuleret] at aftagerne ikke 

tror på det. Men det behøver vel ikke altid at være sådan!? 

 Det er en meget kompleks proces: 

1. Uddannelserne skal have mere fokus på det 

2. Øget samarbejde mellem aftagere og uddannelser og studerende 

 Eksempler fra udlandet ind i undervisningen – bench marking 

 Aftagerne skal kunne se ’fordelen’ ved i udlandsophold i studiet 

 Aftagerne skal kunne se ’fordele’ ved at modtage udenlandske studerende 

 Færdige pakker 

 Engelsk som udfordring 

 Mere fokus på samarbejdsaftale med flere ’sandsynlige’ lande, eksempelvis 

Tyskland - England 

 

c. Hvordan kan vi tænke uddannelseseksport ind som, strategisk indsatsområde? 

Vi skal blive bedre til at sælge vores uddannelser/uddannelsesdele/kompetencer på et 

globalt marked – det sikrer en konkurrencedygtig institution og tilbageløb af ny viden 
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Bilag 2 

 

2. Kvalitet i feedback 

 

a. Hvad kendetegner den gode og den dårlige feedback? 

 Tid og rum til feedback for at øge læringsrummet – blive klogere og rette op 

 Dårlig – det kan blive meget ’teoretisk’ : Hattie mm. 

 Hold fast i kvaliteten! Lidt men godt! 

 Relationer inden gives feedback – et differentieret og trygt læringsmiljø – 

individuelt tilpasset – gensidighed, det går begge veje 

 Den dårlige Den virker ikke!!  bliver ikke opdaget af den anden 

 Den gode feedback  den bliver opdaget af den anden 

 De studerende skal vide, hvor de skal hen 

 De studerende skal vide, hvorfor de spørger? 

 Vise at feedbacken tages alvorligt!  holder hvad den lover 

 God feedback er relationsopbyggende … måles på tid med den enkelte 

 Dårlig feedback er når den ikke er bevidst/eller forkert timing 

 God: konstruktiv, kan bruges fremadrettet – karakterer forklares – produkt og 

proces – der har været forventningsafstemning om typen af feedback inden: 

gruppe/individuel, mundtlig/skriftlig – faglig og personlig 

 Dårlig: Kun karakterer – kun produkt 

 Rammerne for feedback skal være tydelige så det ikke bliver/opleves som 

vilkårlig feedback 

 Vejleder skal passe på med at blive suget ind i de studerendes personlige liv 

og projekt (stærk faglighed!) 

 Den gode feedback tager udgangspunkt i de studerendes ’nærmeste 

udviklingszone’ 

 God: Konstruktiv og brugbar – udviklingsperspektiv i feedback 

 Dårlig: Irrelevant – manglende saglighed – ingen feedback 

 Skal vi takke alle studerende for at komme? Eller vænne sig til pisk og 

gulerod? 

 Feedforward – hvor er vi på vej hen 

 Peering – vi skal gøre de studerende i stand til at give hinanden feedback = 

undervisning i at give feedback 

 Dialogbaseret – Tid og rum – Udviklingsorienteret 

 Dårlig: ’Mono-dialog’ 

 Den gode feedback tager udgangspunkt i den enkeltes behov og er konstruktiv 

og motiverende 

 Vigtigt med løbende feedback – vigtigt med personlig feedback 

 

b. Hvordan og hvorfor skal der skabes tid og rum til feedback? 

 Feedback på personen – det personlige!? 

 Vejledning – feedback – guidning 

 At ’det vi gør det’ italesættes som feedback 

 Kollegiale feedbacks – studerende til studerende-feedback 

 Skal skemalægges (nødvendigt) 

 5 minutter hver dag – i praktik ’runde dagen af’ 

 Gruppefeedback hvis der er praktisk gruppearbejde 

 Feedback på den enkelte/særskilte præstationer 

 Personlig feedback 

 Forventningsafstemning om hvad og hvordan feedback 

 Dele feedback op i faglighed – personlig dannelse 

 Dele feedback på studerende og lærere 

 Feedback er en personlig tilkendegivelse og ikke en sandhed 

 Formen på feedback kan både være skriftlig og mundtlig – 

forventningsafstemme 



 

 

 Side 6/7 

 

 Skriftlig feedback giver mulighed for refleksion og eftertanke med mulighed for 

mundtlig uddybning 

 Feedback skal gives som læring 

 Vigtigt! 

Løbende og faste aftaler 

Feedback ikke kun til studerende – vi kan også blive bedre til det imellem 

kolleger 

 For at udvikle en god udviklingspraksis for fremtidens medarbejdere 

 Vær eksemplet i den daglige praksis for god feedbackkultur 

 Hvordan: struktureret forventningsafstemning om hvad/hvornår/hvordan – de 

studerende kan feedback til hinanden 

 Konstruktiv feedback behøver forberedelse og den nødvendige tid 

 Konstruktiv feedback skal være en integreret del afa undervisningen 

 Må gerne foregå på flere forskellige måder: studerende-studerende, 

underviser-studerende osv. 

 Prioritering af feedback 

 Stor motivationsfaktor 

 Opbygge kultur hvor feedback er integreret 

 Feedback fra ældre årgange til yngre årgange – hvordan? 

 Feedback må ikke tage (for meget) tid fra undervisningen 

 Hvordan kan vi anerkende studerende som mennesker for det de er – uden 

det tager ressourcer? = dialog + forventningsafstemning 

 Skal struktureres, planlægges, dagsordenssættes – ’Follow up’ aftales 

 Skabe retning – hvad er målet – er ’jeg’ på den rigtige vej 

 Feedback skal være vedkommende – kan gives løbende og af både 

undervisere som medstuderende 

 

c. I dagligdagen taler vi meget om den, der skal modtage feedback, men hvad med den, 

der skal give feedbacken? 

 Den der giver feedback skal trænes, bl.a. i ros-ris-ros – personlig fremtræden 

 Også feedback fra den studerende til den der giver feedback 

 Feedback skal være konstruktiv – og hvordan kommer man videre + feed up 

+ feed forward 

 Tage rutinerne op til drøftelse med mellemrum 

 Vejlederen står ikke alene – vejlederens kolleger er en dels af vejledningen 

 Praksisfremlæggelser, hvor de studerende skal give hinanden feedback 

 De skal også have feedback  en kultur kræver at alle bidrager og modtager 

 Der skal følge handling og ikke blot refleksion 

 Fokus på fagdidaktik og det pædagogisk-didaktiske  der kan være forskel fra 

uddannelse til uddannelse og situation til situation 

 Et trygt arbejdsmiljø. Hvor det er tilladt at italesætte også konfliktfyldte 

forhold 

 Er alle lige gode til at give feedback – det har vi for lidt fokus på! 

 Kræver øvelse 

 Være konstruktiv og motiverende 

 Ofte utaknemmeligt ~ modtages ikke altid i god ånd 

 Den der giver feedback skal: Være trænet i det – selv modtage feedback (evt. 

kollegasupervision) – feedback skal anerkendes som en opgave  skal 

kunnes! 

 Forskel på hvordan man modtager feedback 

 Forskel på hvordan feedback gives – om det gives – er det struktureret 

 Vejleder vil gerne vide hvordan feedbacken modtages og forstås 
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Bilag 3 

 

3. Kvalitet i praktik og samarbejde med klinik/praksis/profession.  

 

a. Hvordan får praktikvejledere, og dermed praksis, oplevelsen af at have indflydelse og 

værdi, når praktikvejlederen (eller dennes vurdering af den studerende) ikke indgår i 

den endelige bedømmelse af praktikken? 

 God  

Direkte ’formativ’ – ’evaluerende’ 

Individuel 

Der skal skabes en ’kultur’ 

Både medstuderende og undervisere 

Er nuanceret 

 Dilemma – at praktikvejlederne i sidste ende ikke har en rolle ved eksamen 

 Praktikvejlederen skal bedømme og kommentere i starten af praktikken og 

evt. inddrage praktikkoordinator 

 Ikke tilfældet i sundhedsuddannelserne – klinisk-|praktikvejleder indgår altid 

 Inddrag praktikvejledere i interne prøver og B-projekter 

 Godt samarbejde med uddannelsen ved især de vanskelige forløb 

 Forventningsafstemning – hvad kan praktik-vejlederen så bidrage med? 

 Italesætte værdien af god vejledning – uagtet man ikke er en del af samlet 

bedømmelse 

 Øget dialog mellem praktiksted og uddannelsesinstitution 

 Tæt dialog mellem praktikvejleder, skoler og studerende 

 Forskel på uddannelserne – nogle har afsluttende eksamen i praktik, andre er 

en praktik uden egentlig praktikvejleder – oplevelse at man har indflydelse, 

der hvor der er eksamen – oplevelse at der er dialog og at man bliver hørt 

gennem bedømmelse 

 

b. Hvordan sikres kvalitet og fokus på uddannelse i praktikantens hverdag i et arbejdsfelt 

med stigende arbejdspres og mange omstruktureringer? 

 Kvaliteten sikres ved at den studerende bl.a. møder uddannede vejledere på 

praktikstedet (lærerudd.) 

 Afklarede forventninger og konstruktivt samarbejde om aftager/godkendelse 

af klinikken 

 Holde praktikkerne tæt på praksis 

 Rammer studiesteder 

 Evalueringer fra studerende – data på uddannelsesopgaven 

 Arbejdssted, der vil uddannelse, både kolleger og ledelse 

 Fokus fra institutionen på at sikre/følge praktikstedets kvalitet 

 Dialog med praktikstedet/bakke op 

 Obs på kvalitetssikring – når praktikinstitutionen ikke mere har ansvar 

for/mulighed for den afsluttende godkendelse 

 

c. Hvordan implementeres ”uddannelses-tænkning” hos praksis i et fag, hvor 

praktikvejlederrollen ikke indgår som en del af arbejdsfunktionerne hos 

praktikvejlederne? 

 Højere status på praktikvejledere – KL har et ansvar 

 Krav om praktikvejlederuddannelse til praktikvejledere. Højere kvalitet som i 

resten af undervisere i uddannelsen 

 Gør det til et speciale og en arbejdsopgave 

 Ledelsesansvar og styring i praksis 

 Klinisk vejleder har en ’klinikvejlederuddannelse’ som er en del af 

godkendelsen til klinisk uddannelsessted 

 Arrangementer for praktikvejledere – som styrker netværksdannelse 

 

 


