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1. Dagsorden 

Godkendt med tilføjelsen af et punkt til eventuelt 
 

2. Meddelelser fra:   
a. Formanden 

Intet 
 

b. Institutchefen  
Udgik da Kim Larsen ikke var til stede 

 
c. Udvalgets medlemmer 

- Anne Birgitte Hermansen orienterede udvalget om kvalitetssikringen af kva-
litetssikringssystemet. Der kan således udvikles på det eksisterende kvali-
tetssikringssystem. Denne interne audit skal forstås som mellemleddet mel-
lem den allerede gennemførte institutionsakkreditering og udbudsakkredite-
ring, der vil ske nogle år ud i fremtiden. 

- Lars Marling fortalte om aftagerfeltets oplevelse, at de studerende er skar-
pere og vil faget mere end for bare få år siden. Anja Andreasen tilsluttede 
sig denne ros og foreslog, at det skyldtes den nye uddannelse (bekendtgø-
relse). Det opleves, at studerende stiller flere krav og det ledte til en læn-
gere drøftelse af aftagerfeltet og deres evner udi vejledning, hvor Lars Mar-
ling udtrykte et behov for at flere i aftagerfeltet får en vejlederuddannelse på 
diplom niveau og flere muligheder for at tage denne uddannelse end kun i 
Kolding. Poul Flack-Jensen efterspurgte en undersøgelse af denne positive 
oplevelse hos praksisfeltet i regionen fordi indtrykket på landsplan syntes at 
være anderledes. Udvalget blev enige om, at sætte en drøftelse af hvordan 
vi kan blive bedre til at klæde praktikvejlederne på, så de både kan få en 
vejlederuddannelse og være bedre eksamenscensorer, på næste mødes 
dagsorden. 

 
6. Stud_PULS undersøgelser 

Grundet drøftelsen i punkt 2, besluttedes det at springe direkte til punkt 6. 
Einar Gylling Dørup gav udvalget en uddybende introduktion til spørgeskemaundersø-
gelserne givet til de studerende ved UC SYD ved modulafslutning. Udvalget drøftede 
undersøgelsernes metodik og usikkerhederne forbundet med at bruge undersøgelser-
nes resultater, da der arbejdes med lave respondenttal såvel som en udelukkende 
kvantitativ metode. Eksempelvis spørges de studerende om arbejdsmængden er pas-
sende. Svarer de studerende nej, er det så fordi, der er for meget eller for lidt? Der ge-
nereres altid en rapport, underviserne skal udarbejde en handleplan efter.  
Udvalget manglede, at de i forvejen havde fået tilsendt et materiale, der kunne have 
forberedt dem. Udvalget besluttede, at der på næste møde skal tages stilling til at ud-
vide et årligt møde til mere end 2 timer, så der gives mulighed uddybelse af et emne til 
eksempel stud_PULS, da den lange drøftelse betød, at netop stud_PULS ikke blev 
gennemgået. 
 

3. Forventninger til de studerende 
Udvalget drøftede hvordan arbejdsgivere, faglige organisationer og UC SYD kan sam-
arbejde om forventninger til studerende. Udvalget bemærkede, at de studerende har 2 
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hatte på – de er studerende og medarbejdere, og de studerende har ikke nødvendig-
vis forståelse for arbejdsmarkedet uanset om de forberedes herpå inden praktikken. 
Både uddannelsessted, praktikstedet og de faglige organisationer har ansvar for at 
fortælle de studerende om de 2 hatte, men det er vigtigt at praktikstedet formår at 
skille de 2 hatte ad og har fokus på de studerendes arbejdsforhold. Ligeledes skal 
man huske, at praktikstedets kerneopgave er børnene og ikke at vejlede de stude-
rende. Udvalget konkluderede, at der er behov for et dokument, hvor rammen for de 
studerendes møde med arbejdsmarkedet fastsættes. Lasse Porsgaard Birkelund kon-
takter UC Lillebælts uddannelsesudvalg for at høre, om de vil være med om et så-
danne dokument. Hvis det er tilfældet, vil formændene for de 2 uddannelsesudvalg 
lave en henstilling til KKR om at få det udarbejdet.  

 
4. Bestyrelsen 

Drøftelse af bestyrelsens beslutningers påvirkning på udpegninger til uddannelsesud-
valget. 
Punktet blev flyttet til næste møde, der således skal afholdes inden 1. april 2018, så 
det kan nås inden sammensætningen af udvalget ændres. 
 

5. Forberedelse til de studerendes praktik  
Drøftelse af formidlingen af studerendes rettigheder og pligter blev drøftet under punkt 
3. 

 
6. Stud_PULS undersøgelser 

Uddybende introduktion til stud_PULS undersøgelserne ved UC SYD drøftet ovenfor 
 
7. Nyt fra Efter- og videreuddannelse 

Anne Birgitte Hermansen orienterede om, at planlægningsmøderne aflyses fordi de 
ansvarlige kommuner ikke tilmelder sig og dermed ikke giver deres ønsker til kende. 
Udvalget drøftede muligheden for også at udbyde korte kurser af typen inspirations-
kurser uden ECTS. Udvalgets drøftelse faldt på uddannelsesforløb omkring asylområ-
det, og besluttede at tage det på dagsorden på næste møde. 
 

8. Eventuelt 
 

- Dispensation for tid i praktikken v/ Poul Flack-Jensen 
Poul Flack-Jensen fremlagde dilemmaet i studerendes behov for at søge nedsættelse 
i tid i praktikken. Lovmæssigt er det en mulighed, men overenskomsten giver ikke mu-
lighed for det. Udvalget drøftede, hvor ofte studerende søger om nedsættelse, og UC 
SYD har flere tilfælde om året. Ministeriet har fastsat nogle kriterier for, hvornår stude-
rende kan bevilges nedsat tid. Poul Flack-Jensen ønsker at få tilsendt en kopi af disse 
kriterier. Udvalget drøftede også udfordringerne for det praktiksted, hvor den stude-
rende ikke udfylder de afsatte praktik timer men ligeledes den studerendes dilemma, 
hvis nedsat tid ikke bevilges. Anne Birgitte Hermansen understregede, at der altid er 
en dialog med praktikstedet, når der er behov for nedsat tid. Udvalget besluttede at 
sætte tid af til drøftelse af dette dilemma på næste møde.  

 
 
Punkter til næste møde, hvor det bør overvejes om 2 timer er nok tid. 
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1. Praktikvejledere – hvordan bliver vi bedre? 
- Efterslæb i efteruddannelse 
- Hvor mange har en praktikvejlederuddannelse i regionen – Relevante data bør 

indhentes hos EVA og danne grundlag for drøftelsen 
- Udbydelse af kurser i at være censor 
2. Drøftelse af at indlægge et tema-møde i kalenderen, der varer mere end 2 timer, 

hvor et emne kan uddybes og drøftes i dybden 
3. Drøftelse af bestyrelsens beslutningers påvirkning på udpegninger til uddannel-

sesudvalget. – mødet bør afvikles inden 1. april 2018 
4. Status på uddannelsesforløb med pædagoger på asylområdet, såvel som på in-

tegrations og demens området. Skal det udbydes hos Efter- og videreuddan-
nelse? 

5. Studerende på nedsat tid 
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