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Program for bestyrelsens opstartsseminar  
den 4. december 2018  
 
I forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 2018 gennemføres bestyrelsens 
opstartsseminar. Seminaret gennemføres i tidsrummet fra kl. 12.30 til ca. 17 og afsluttes med middag på 
Rankin Park, Skolegade 43, Esbjerg kl. 17.30. 
På seminaret optegnes det nationale billede af professionshøjskolesektoren og den bevægelse, der sker 
lige nu, herunder hvor UC SYD er på vej hen, og hvad UC SYD’s rolle er i den geografiske dækning.  
På denne baggrund tager bestyrelsen en indledende drøftelse af, hvordan vi ser os selv, vores regionale 
forsyningsforpligtelse og de tendenser, vi ser i et tre-femårigt perspektiv. I den forbindelse tegnes mulige 
fremtidsscenarier for UC SYD, og bestyrelsen aftaler hvilke af disse, der eventuelt skal udfoldes yderligere 
og drøftes nærmere i løbet af det kommende år.  
Seminaret afsluttes med et programpunkt omhandlende bestyrelsens rolle og ansvar. 
 
Program: 
 
12.30 – 12.40 Formålet med bestyrelsens opstartsseminar v/bestyrelsesformand Stephanie Lose  
 
12.40 - 13.30 Positionering af UC SYD i et tre- til femårigt perspektiv v/rektor Birthe Friis Mortensen 

• UC SYD lige nu 
Fakta om UC SYD, uddannelser, antal studerende, campus, nøgletal (billede). 
Kort om Strategi 2021, herunder den strategiske rammekontrakt som delmængde. 
Eventuelt fremhæve et par særlige elementer af strategien – udfordringer? 

• Sektorbillede: UC Sektoren på nationalt plan, herunder fusionsbilledet 
Eventuelt et ”landkort” med fakta oplysninger om de øvrige UC´er. 
Fokus på fusionsbilledet – og hvilke tendenser, der ses på nationalt plan. 

• Universitetssektoren 
UNI sektoren i relation til UC sektoren. SDU. 

 
13.30 – 14.15 Vurdering/drøftelse af UC SYD position ift. det nationale billede, der tegner sig 
 
14.15 – 15.00 Optegning af mulige fremtidsscenarier for UC SYD v/rektor Birthe Friis Mortensen 

”As it – and to be”. Hvordan tegner fremtiden sig på baggrund af den demografiske udvik-
ling, den politiske udvikling, byudvikling m.v.? Hvad er vores afsæt. Hvis vi har en 0-løsning 
eller vurderer på mulige fremtidsscenarier i form af forpligtende samarbejde eller fusion – 
og i den forbindelse, hvad der her er vigtigt for os? Den lokale forankring, udbud og ud-
budssteder og hvad sikrer en fortsat faglig udvikling?  
 

15.00 – 15.15 Kaffepause 
 
15.15 – 16.00 Vurdering/drøftelse af styrker, svagheder, muligheder, begrænsninger i scenarierne 
 
16.00 – 16.45  Bestyrelsens rolle og ansvar 

v/bestyrelsesmedlem Niels Banke (eller en medarbejder) 
 
16.45 – 17.00 Opsamling og afslutning  

v/bestyrelsesformand Stephanie Lose og rektor Birthe Friis Mortensen 
 
17.30 – 20.00 Middag 
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