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Referat 

 

 
Uddannelsesudvalgsmøde den 10. januar 2017 

Til stede: Ole Brandstrup, Morten Hansen, Andreas Smidt, Bente Poulsen, Anne Kors-

bæk, Karen Marie Johansen, Anette A. Thuesen, Diana S. Kromann, Britt M. Nielsen 

 
Afbud: Else Eriksen, Lone Olsen, Martin Engberg, Rikke Nielsen 

 
 

 
Referent: Britt Malkiel Nielsen  

1. Præsentationsrunde 

2. Dagsorden godkende 

3. Godkendelse til referatet 

4. Meddelelse fra formand, studieleder og udvalgets medlem-

mer. 
HK vil fremover deltage i dimissionen.  

 

5. Turnusakkrediteringen 
Britt formidler kort de foreløbige konklusioner fra turnusakkrediteringen.  

Uddannelsesudvalgets to paneldeltagere beskriver, at det var et positivt og meget lærerigt 

forløb.  

Dog blev der tilsendt meget omfattende materiale, som var svært at overskue. Hensigten 

var, at paneldeltagerne skulle lave nedslagspunkter i materialet, men det var vanskeligt.  

Internt drøfter vi om det er uddannelsen eller kvalitetssystemet der akkrediteres. Dette 

kan have foranlediget oplevelsen af bureaukrati og at det var svært at forberede sig da-

gen. 

 

Paneldeltagerne vurderede at der er tale om en uddannelse der har været udfordret og 

som nu er i trivsel og vækst.  

Opmærksomhedsområder: Fra elev til studerende, tilrettelæggelse af adjunktforløb samt 

formidling af evaluering til de studerende. 
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Drøftelse om at det er vigtigt at have fokus på, hvordan praksisfeltet har forventninger til 

praktikanter. Spørgsmålet er hvad de studerende forventer af praktikken og hvad forven-

ter praktikinstitutionerne. 

AB uddannelsen er ikke så redskabsorienteret som kontoruddannelserne, men mere ori-

enteret mod koordinerende, analyserende og udviklende elementer.  

6. Oplæg v. Annette A. Thuesen om ”Når unge uddannelses-

søgende flytter mod vest” 
 

Undersøgelsens forskningsspørgsmål var: Hvordan oplever unge uddannelsessøgende 

det, hvis de flytter imod strømmen. Undersøgelse med 30 bachelor- eller kandidatstude-

rende. (14 SDU, 11 UCSYD 5 AUU) 

Undersøgelsen hvoedkonklusioner: 

1. der er ikke noget galt med pakken 

- Boligsituationen 

- Modtagelse 

- Den lille (store) by 

2. studiebyers hierarki og det at flytte mod strømmen 

- KBH lægger højt i hierarkiet og Esbjerg lavere 

- De studerende i Esbjerg har valgt Esbjerg pga uddannelsen 

- Vennerne forventer, at man sammen flytter til Århus 

3. De beskæftigelsesmæssige muligheder og hjemstavns betydning  

- arbejdet i området 

Forventning om at kunne arbejde i området 

Mange vil flytte tilbage til hjemstavn 

- Betydning af tidligere netværk 

Både udsagn om at ville tilbage eller at ville blive her i området 

 

De vigtigste anbefalinger: 

Mere markedsføring  

– boligsituation og modtagelse 

- Studieliv i den lille (store) by 

 

Analyse af muligheder: 

- Udbyde unikke og attraktive uddannelser, da unge vælger Esbjerg pga udd i 

højere grad end studiebyen 

Flere praktikforløb og studiejons 

- Stærkere bindeled ml uddannelsesinstitutionen og arbejdsgivere.  

Det viser sig dog at esberjg mange studiejobs end de andre 4 studiebyer og 

derudover har de studerende ikke brug for supplerende indtægt pga. lavere 

huslejeudgifter 

 

Jeg formidler undersøgelsen og resultaterne til UC SYDs kommunikationsafdeling. 

Se i øvrigt artiklen: ”Studerende elsker Esbjerg”. 
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7. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder 

efter- og videreuddannelse 
 

Udsættes til næste gang 

 

 

 

 

 
Næste møde den 8. maj 2017 

1. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og vide-

reuddannelse 

2. Praksisfeltets forståelse af administrationsbachelorernes kompetencer 

og mulige arbejdsområder 

 


