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Referat 

 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde 
10.10.16 

Til stede: Bente Poulsen, KL, Helena S. Ellendersen Regionsyd, Annette Aagaard Thuesen SDU,  
Karen Marie Kjær Johansen OHRC, Morten K. Hansen tilforordnet, Dorte Lockdal Danske gymna-
sier, Andreas Smidt og Ole Brandstrup undervisere, Rikke Nielsen AB15B og Martin Engelberg 
AB15A Studerende samt Britt M. Nielsen Studieleder. 
 
Afbud: Else Eriksen Bestyrelsen, Diana S. Kromann, HK, Anne Korsbæk EVU 
 
 
 

 
 

1. Referat godkendt 
Bente Poulsen fratræder sin stilling i Aabenraa kommune, men fortsætter i uddannelses-
udvalget. KL skal således udpege en ny repræsentant. 
 

2. Oplæg ved Karen Marie (som ved årsmødet med bestyrel-
sen sept. 2016) og Bente Poulsen (vedlagt som bilag) og 
efterfølgende dialog 

Vi drøfter oplæggene, og alle mener, at det er med til at skabe klarhed over udviklingen i 
praksis indenfor administration og ændringer i kravene til de administrative medarbejdere.  
Vi beslutter at bruge powerpoints fra oplæggene i undervisningen og både Karen Marie 
og Bente indvilliger i at være gæsteundervisere på uddannelsen. 
Interessant er det at NPM ikke kun er et onde. 
De studerende oplever nu en større klarhed over, hvad kan man forvente, når man kom-
mer ud og hvad er forventningerne fra praksisfeltet. 
 
Et eksempel er projektledelse. Projektledelse og proces er et langt slid, da de studerende 
skal have nogle værktøjer fra uddannelsen. Akademikere ved noget om teorier, men når 
de skal arbejde sammen, så går det galt og de har ikke organisatorisk tæft. Alfa og 
omega er tilrettelæggelse af uddannelsen – forslår træning, træning, træning 
De studerende skal være klar på at borgerne møder kommune med mistillid 
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Understøtte de administrative medarbejdere, der har borgeren i centrum. AB kan koordi-
ner (kende organisationsmekanisme, så det tværfaglige samarbejde virker) 
NPM – ”undskyld vi vidste ikke hvad vi gjorde” – artikel med kritik af NPM, gode dyder.  
Sekretariatsbetjening er en undervurderet arbejdsområde – har er AB født ind i opga-
verne 
 
Forslag om at oplæggene lægges ind i modul 6, så valgmodulerne er valgt og igen i mo-
dul 12 (lige før bachelor). 
Ved studiestart kan vi få uddannede administrationsbachelorer ind og fortælle om deres 
arbejde ”Mød en ABèr” 
 
Ydmydhed – vigtigt når man skal skabe relationer og faglighed i spil i det tværprofessio-
nelle arbejde 
Tværfaglighed er vigtigt. De studerende skal sættes sammen under studiet, så de har 
ideer til hvordan og hvad der skal samarbejdes om og hvilken rolle de skal indtage. 
 
 

3. Valg af tema for de næste uddannelsesudvalgsmøder   
 

- Tværprofessionelt – Ole laver oplæg om studerendes opfattelse af tværprofessi-
onelt og senere sammen om velfærd RegionSyd  

- Når unge uddannelsessøgende søger mod vest - rykker med vest – at studere i 
(SDU) 

 
 

4. Evt.  
 
Ole: Forespørgsel om em udfordring til at arbejde med på modul 7 – den tværprofessio-
nelle udvikler (Kraftcenters handleplan – fx digitalisering) 
Har medlemmerne nogle ideer til det? Morten har evt en ide, som han sender til Ole om-
handlende Digitalising af erhvervsskoler 
 
 
Dato for næste møder 
Jeg udsender en doodle til alle med forslag i jan, maj og ult. okt. 2017 
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