
                                                                                            

Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 20. august 2015  

Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration 
     

       
Deltagere:  

Bente Poulsen, Else Eriksen, Morten K. Hansen, Andreas Smidt, Ole Brandstrup, Pia R. 

Nygaard, Helle Outzen, Britt M. Nielsen 

 

Afbud:  

Karen Marie Kjær, Tine Hald, Diana S. Kromann, Hans S. Solgaard, Dorte Lockdal, Anni R. 

Korsbæk 

 

 
1) Præsentation af medlemmerne og velkomst til nyt medlem, 

underviserrepræsentant Ole Brandstrup og ny studieleder Britt M. Nielsen 

 

2) Drøftelse af frafald og tiltag for at mindste frafald og øge trivsel v. Helle 

Outzen, Pia Nygård samt Britt M. Nielsen 

a) Pia og Helle orienterer om frafaldsforebyggende tiltag i andre UCèr: 

i) UC VIA  

Indsatserne fra VIA: Advisory Boards, hvor studieleder og 

stud.repræsentanter har dialog om frafaldsforebyggende tiltag. 

Har man brugt 2 prøveforsøg bliver man tilbudt en 

studievejledningssamtale for at øge chancen for, at man består det 

sidste prøveforsøg.  

Der afholdes "Kom, vi lytter" med Helle og studiekoordinator, som er 

et åbent forum for alle studerende til at komme med ris og ros til 

uddannelsen 

Der afholdes "Holdets time" på modul 1 med studievejleder, som er 

en tidlig opfølgning på nye studerendes generelle trivsel og de 

arbejder på udformning af en udvidet tutorordning. 

ii) UC Nord: Krav om 75 % tilstedeværelse og der føres protokol. Har 

man mere end 25 % fravær skal man skrive en opgave, for at vise, 

man er i stand til at gå til eksamen.  



b) Britt orienterer om de tiltag der aktuelt er på 

administrationsbacheloruddannelsen på UC Syddanmark. 

i) Frafald er et stort opmærksomhedspunkt for os og herunder er fravær 

en vigtig faktor. Vi skal både forhindre fravær, men også undersøge 

hvad fraværet skyldes. 

ii) Vi vil i det kommende efterår sammen med studenter-fokus udarbejde 

en studenterprofil af studerende på administrationsbachelor-

uddannelsen. Denne undersøgelse udmunder i en rapport, som 

fremlægges for uddannelsesudvalget – formodentlig forår 2016. 

iii) På optage sept. 2015 vil vi arbejde med portefølje i samarbejde med 

vores særlige indsats mht IT (AIT), hvor formålet blandt andet er at 

skabe struktur og sammenhæng for de studerende samt give 

underviserne øget mulighed for at spotte særlige talenter og særlige 

udfordringer.  

iv) Derudover har vi øget studievejledningsindsatsen. Alle studerende 

kan få en studievejledningssamtale og de nye studerende bliver 

indkaldt til en introdag i august inden uddannelsesstart, hvor de bliver 

vejledt ifht. studiet og tilbydes vejledning såfremt de skulle have 

behov for det, fx i forbindelse med særlige psykiske eller fysiske 

udfordringer. Studievejlederen underviser på holdet ved 

uddannelsesstart i gruppearbejde og hjælper med dannelse af 

studiegrupper og gruppe kontrakter. Derefter afholdes 

gruppestudievejledning i 2. modul. Indenfor den første måned 

afholder jeg som studieleder en samtale med alle nye studerende og 

vil i hvert modul komme ud til alle hold. 

 

v) I udvalget drøftede vi fravær og mulige måder at fraværsregistrering, 

lave stopprøver, indlægge forudsætninger (dvs krav om 

deltagelse/aflevering af særlige udvalgte elementer i et modul), 

afløsningsopgaver, samtaler o.a.. Der er krav om, at de studerende 

skal være studieaktive og det fremgår at studieordningen, at den 

studerende har deltagelsespligt og at modulkoordinatoren ved 

studieinaktivitet skal tage kontakt til den studerende og evt. involvere 

studielederen. Det kan munde ud i et bekymringsbrev og 

efterfølgende udmeldelse. 

 

3. Gensidig orientering 

a. VUC syd har indgået partnerskabsaftale om fjernundervisning. 

Til næste møde drøfter vi de partnerskabsaftaler, som UC 

Syddanmark har indgået. 



b. Studierepræsentanterne vil tage rundt på alle hold og fortælle 

om udvalgsarbejdet. Forinden vil de forberede oplæg med en 

kort beskrivelse af udvalgsarbejdet består af. En af fordelene 

ved at være i studerenter repræsentant er, at man øver sig i at 

stå foran en flok og formidle, der er ping-pong med parterne, 

får større forståelse af aftager/arbejdsgivere, øge netværk og 

indflydelse. Vidensformidling via referat på FB. DSR udpejer nye 

medlemmer tiludvalget. 

 

4. Orientering om institutionsakkreditering, herunder 

opmærksomhedspunkter såsom feedback, studerenter adfærd og 

studieaktivitetsmodel. 

 

5. Orientering og drøftelse af praktikpladssituationen fremover samt den 

praktikpladsopsøgende indsats i efteråret 2015 

 

Vi skal lave en kort info-folder og har allerede en Praktikordningen, som 

praktikinstitutionerne får, når de skal have en studerende i praktik. 

Fremover vil alle praktiinstitutioner indgår i Praktikportalen. 

 

Drøftelse af at det er vigtigt at koordinering er meget vigtig og at der er 

klare formaliserede praktikaftaler.  

 

Det fremhæves at det er vigtigt at bruge aftalesystemet og ikke 

kvoteaftaler. 

Politiet har haft kvoter for elevantallet og det har betydet at der er færre 

andre praktikpladser (100 hk i syd dk og de skal tage 10 elever) – hun 

ønsker bæredygtighed 

 

6. Orientering om stillingsopslag til fuldtidsunderviser på uddannelsen, som 

også retter sig mod administrationsbacehloruddannede. 

 

7. Orientering om arbejdet med administrationsbachelorernes profil, 

herunder arbejdsmarkedet kendskab til uddannelsen som fagidentitet. 

Opfølgning på dette ved næste udvalgsmøde. 

 

8. Reminder: husk UC Syddanmark s uddannelsesudvalgsseminar den 21. 

september 2015 

 



9. Valgmodulet ”Beskæftigelse” har vi pga. stor efterspørgsel revideret 

målindholdet af og benævner det nu ”Vejledning, uddannelse og 

beskæftigelse”.  

 

Valgmodulet godkendes af uddannelsesudvalget og sættes i udbud i 

foråret 2016. 

 

 

Næste møde: 

30. november 2015 kl. 14.00-15.30 

 

Foreløbige punkter til dagsorden: 

1. Drøfte hvad gør vi ved det store fravær 

2. Status på profil undersøgelse 

3. Partnerskabsaftaler – Hvem har UC Syddanmark partnerskabsaftaler 

med og hvad kan det betyde for administrationsbacheloruddannelsen 

4. Nye møde datoer 

 

 

Referent: 

Britt M. Nielsen 

Studieleder 

28.08.15 


