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Referat 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden v. Formand Anette Albrechtsen 

Godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlemmer 

a. Formanden 

Anette Albrechtsen orienterede om en behovsanalyse der blev lavet til-

bage i marts 2016. Anette Albrechtsen vil gerne have denne undersø-

gelse lavet igen med henblik på; hvad er behov og relevans for uddan-

nelsen? Især nu hvor uddannelsesinstitutionen skal akkrediteres. Anet-

tes organisation (Dansk Told og Skatteforbund) vil gerne sponsorere 

denne undersøgelse. 

Anette Albrechtsen gennemgik overskrifterne fra analysen: 

• Uddannelsens relevans vurderes i forhold til aftagerfeltet. 

• Store forventninger i forhold til efterspørgsel af dimitten-

derne 

• Der er en god sammenhæng med de efterspurgte kompeten-

cer og det indhold der er i uddannelsen – der kan være ønsker 

om at tilføje noget til uddannelsen men ikke at tage noget ud 

af uddannelsen. 

• Verden fortsætter – og der kommer mere digitalisering så der 

skal holdes øje med uddannelsen 
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• Praktikanterne: Meget positiv vurdering af praktikanterne fra 

UCSYD og KP. 

 

Anette Albrechtsen meddelte at aftagerfeltet, har et ønske om flere stu-

derende og har været i dialog med rektor, Alexander Von Oettingen, fra 

UCSYD om en dublering af uddannelsen, da der sker noget i Esbjerg. 

F.eks. at trække flere uddannelser til Esbjerg. Hvor man blander Jura 

og økonomi (som er i skatteuddannelsen). Dublering betyder et tilsva-

rende udbud i Esbjerg som i Haderslev. Det er for at udvide potentialet 

og ikke med henblik på at lukke uddannelsen i Haderslev. Tværtimod 

men for at give området en mulighed for at kunne rekruttere.  

Margrethe supplerede med at UCSYDs bestyrelse har sagt ok til at 

søge om denne dublering af uddannelsen. Der er grønt lys til at lægge 

uddannelsen ind når KOT åbner (ansøgningssystemet) med det forbe-

hold at udbuddet kan blive til noget.  

Margrethe meddelte at vurderingen er, at det ikke har en betydning for 

skatteuddannelsen i Haderslev, da der ikke er studerende fra vestky-

sten på uddannelsen i Haderslev.  

Dorthe (underviser) og Anette (formand) arbejder på at få årgang 18+19 

rundt til forskellige Styrelser i Syddanmark, hvor de studerende møder 

arbejdspladsen og får et indblik i et valg af praktik men også, hvad de 

kan forvente, når de skal ud i job.  

Meld gerne ind til Anette, hvis I har nogle gode ideer. 

b. Studieleder 

• Optag på skatteuddannelsen 

Margrethe meddelte, at der er optaget 12 studerende på skat-

teuddannelsen som er startet her i september 2021. Det er et 

rigtig godt hold, der er gode til at koordinere og samarbejde 

sammen.  

Margrethe fortalte at pga. hjemsendelsen i forbindelse med co-

rona, har de studerende svært ved at dukke op til den fysiske 

undervisning igen. Det har præget undervisningsmønstret hos 

de studerende. 

Indsatsen fra UCSYD, for at styrke det sociale, er at tilbyde 

alle hold, at de får stillet midler til rådighed, hvis de vil arran-

gere noget socialt sammen. 

• Revidering af studieordningen 

Margrethe orienterede om tilbagemeldinger fra undervisere om 

studieordningen; hvordan fungerer det i forhold til den måde 

det hele er placeret og også selve indholdet.  

Der er forventning om, at der kommer en ny udgave til januar, 

så der til det næste møde, vi har i foråret, kommer en revideret 

studieordning. 

• Organisationsændringer på UCSYD 

Margrethe orienterede om, at der er truffet beslutning om at 

grunduddannelsen, Efter- og videreuddannelsen og forskning, 

der fagligt hører sammen, er rykket sammen. Forskning er der 

ikke noget af på denne uddannelse men der er Efter- og vide-

reuddannelsen, som kommer under Margrethes ledelse.  

Margrethe orienterede yderligere at UCSYD står med en bud-
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getudfordring, hvor der skal findes 20 millioner i 2022 budget-

tet. Dette skyldes at vores optag generelt hos UCSYD er faldet 

markant.  

Inklusiv har vi også en STÅ nedgang og fordi vi mister midler i 

2022 som har betydning for, at vi i 2023 får flere midler – flere 

end vi måske har brug for.  

Vi er ikke så berørte af det på forvaltningsuddannelserne, så vi 

skal ikke ud at afskedige folk.  

 

c. Udvalgets medlemmer 

• I må gerne inden mødet overveje følgende: 

Sker der noget ude i jeres praksis, som kan have relevans for 

skatteuddannelsen, og som vi fremadrettet skal tage højde for 

på uddannelsen? 

 

Der blev nævnt og drøftet til mødet: 

• Internationalisering af forretningen men ikke af skattereglerne, 

så der er ikke et helt match der. 

• Rigtig fine evalueringer på praktikken. 

• Der er stor forskel på ved skattestyrelsen i forhold 

Kontrolkommunikation hvor de kører reklamer med deadlines 

for virksomhederne. 

• Digitalisering på erhvervsområdet med de mindre virksomhe-

der, hvor der måske er flere fejl, men hvor beløbene ikke er så 

store. 

• Endnu mere fokus på international skat på uddannelsen 

• Ønsket om at få adgang til et sandkassemiljø af systemerne, 

så de studerende kan både færdighederne i løsning af opga-

ver men også i den digitale kontekst. Det bliver taget op på 

partnerniveau. 

• Det drøftes at en start kunne være en revisoradgang. Merete 

og Anette arbejder videre med denne tanke.  

 

3. Første erfaringer med praktikken v/Margrethe 

Margrethe vil præsentere evalueringen af praktikken og pointer fra fællesmødet 

med de andre udbydere og ADST.  

Margrethe orienterede om, at der er stor tilfredshed både fra praktikken og de 

studerende selv, hvilket er ret godt, af at de studerende har skulle få indblik i vir-

keligheden hjemmefra pga. corona.  

Der blev nævnt, at der har været brug for flere Informationer op til praktikken 

f.eks. praktikvejleder der gerne ville have haft bedre kendskab til uddannelsen 

inden.  

Margrethe gennemgik UCSYDs egen evaluering på praktikforløbet; 

Der er nogle forbedringer i forhold til forventningsafstemninger og informationer 

og forberedelse til praktikken. 

a. Drøftelse af praktikvejleders deltagelse i prøven og stillingtagen til, om 

uddannelsesudvalget ønsker dette ændret. Bilag 1 Studieordning. Se 

under afsnittet Praktik, side 80. 

Der blev spurgt til om det kan kaldes en faglig garant/medbedømmer og 

ikke eksaminator.  

Der var enighed om, at vi skal prøve det af en gang til og lægge vægt 
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på kommunikationen omkring rollen som ´praktikvejleder´ forud for 

praktikken og eksamen. De indledende møder med praktikvejlederne 

fra uddannelsesinstitutionen skal skærpes og præciseres, at der er flere 

der må deltage.  

Herefter tages det op igen. 

b. Antal praktikpladser til foråret 2022 

Margrethe meddelte, at der er 29 praktikpladser, men vi har kun budt 

ind på de 15 af dem. 

Margrethe fortalte at der er nogen studerende, der gerne vil i praktik i 

det private, så de søger enten noget der er slået op eller også skal de 

søge uopfordret.  

 

4. Temadrøftelse: Strategi 2025 v/Margrethe – Bilag 

a. Hvordan kan skatteuddannelsen bedst opnå strategiens målsætninger? 

Det blev besluttet at temadrøftelsen udsættes til næste gang, hvor vi 

kigger på målsætningerne og på skatteuddannelsen. Hvor er der en 

fælles optagethed for uddannelsen og hvor skal vi være med i forhold til 

denne strategi? 

Når vi har drøftet det, så bliver det udvalgets fremadrettet temadrøftel-

ser. 

Margrethe orienterede lidt om strategi 2025. Den bærer præg af en ny 

rektor og at vi er en dannelsesprofession. Vi uddanner til områder som 

har nogle værdier og det er afsættet i strategien.  

 

 

5. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse v/Margrethe 

Margrethe orienterede om, at vi for 2 år siden fik godkendelsen af, at vi måtte 

udbyde diplom i skat. 

Desværre har der ikke været nok der har søgt, så uddannelsen har haft fokus på 

om der blev markedsført nok og kom det langt nok ud. Det blev sat lidt på pause 

men nu skal der gang i den igen.  

Margrethe fortalte, at uddannelsen er optaget af, hvordan der bliver tilrettelagt 

forløb i forhold til virkeligheden og aftagerfeltet. Skal det kombineres online sam-

men med fremmøde osv. Margrethe er i dialog med KP og VIA om fælles tilgang 

til at udbyde mere ens i forhold til udbuddet.  

Tilmeldingsfrister midt maj og midt september. 

 

Åben uddannelsen:  

Margrethe orienterede herom at udfordringen er, at der kan være nogen der 

mangler 2 års erhvervserfaring, som er en forudsætning for at komme ind på en 

diplomuddannelse.   

Margrethe fortalte, at vi kan tilbyde og tilrettelægge vores grunduddannelse 

Skatteuddannelsen som deltid, da det kun kræver en EUX-uddannelse. Forud-

sætningen er, at der skal være flere på et hold som ca. er 18-20 personer og det 

vil være en betalingsuddannelse som tager 4 ½ år. På den måde kan man vide-

reuddanne sine kontorelever.  

 

6. Eventuelt 

Der blev talt om, at det er rart at mødes fysisk og med mødestart kl. 10:00.  

Næste møde er i februar 2022 og som bliver det sidste møde i dette udvalg. 

 


