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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde for 

Administrationsbacheloruddannelsen 

Torsdag den 4. oktober 2018, Campus Esbjerg 

Til stede: Lone Olsen, Lene Roed, Else Eriksen, Camilla M. Bjerg, Anne Marie Rønholt, 

Henrik Beyer, Andreas Smidt, Nanna Hougaard Nielsen.  

 
Afbud: Birgitte Stenderup, Karen Marie Kjær, Annette Aagaard Thuesen, Kristina 

Ringkjøbing-Christiansen, Pia Foldberg, Ole Brandstrup, 

 
Referent: Nanna Hougaard Nielsen  

1. Velkomst ved studieleder Henrik Beyer 

2. Præsentation af uddannelsesudvalgets medlemmer 
Medlemmer af udvalget præsenterer sig selv. 

 

Studieleder Henrik Beyer orienterer kort om, at arbejdet i udvalget har til formål er at 

opkvalificere uddannelsen. Der orienteres om, at administrationsbacheloruddannelsen har 

10 års jubilæum i år. 

 

Der spørges ind til den af Bestyrelsen fastsatte sammensætning af 

administrationsbacheloruddannelsens Uddannelsesudvalg, hvor det fremgår at FTF har 

en vakant plads.  

Der orienteres om, at FTF sidder i samtlige andre uddannelsesudvalg, idet de organiserer 

de andre faggrupper. FTF skal principielt fremgå af medlemslisten. FTF ønsker dog ikke 

udpege nogle ind i udvalget, idet de ikke organiserer administrationsbachelorerne. 

Studieledelsen vil ved førstkommende passende lejlighed anmode UC SYD´s bestyrelse 

om en ændring af administrationsbacheloruddannelsens fastsatte sammensætning. 

3. Udvalgets ønsker og ideer til temaer på kommende 

udvalgsmøder 
Efter gennemgang af udvalgets forventninger og ønsker, fremgår følgende emner som 

forslag for det fremtidige arbejde i udvalget: 

 

• Præsentation af administrationsbacheloruddannelsen vil ske på næste møde. 

• Skærpelse af professionsidentiteten som gennemgående tema. Studerende skal 

blive skarpere på hvad deres kompetencer bliver, samt hvor og hvad de skal 

bruge dem til. 

• Praktik. Kan vi gøre noget i forhold til praktikken, som kan skærpe identiteten. 

Skal der eventuelt en tidligere praktik ind? 

• Styrkelse af praksiskobling 

o Aftagerfeltets ønsker. Generalist eller specialist?  

o Opkvalificering af de studerendes skriftlighed og digitale kompetencer. 
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• Efter-, videre- og deltidsuddannelse. Deltidsuddannelsen er pt. sat i bero, idet 

der ikke er nok tilmeldte. Henrik Beyer vil gerne have input til dette. 

 

4. To mindre justeringer af den institutionelle studieordning 
a. Henrik Beyer orienterer om ombytning af valgmoduler, herunder afledte 

konsekvenser vedrørende prøver med videre. 

b. Tilføjelsen over mødepligt til TPE-forløbene. (TPE: tværprofessionelt 

element). Der er tilrettelagt nogle forløb mellem studerende på tværs af 

uddannelserne i huset, hvor de studerende på tværs af fagligheder 

blandt andet skal drøfte cases. Deltagelse i TPE ønskes skærpet på 

administrationsbacheloruddannelsen, og derfor er der indført mødepligt 

på disse forløb. Udvalget havde ingen indvendinger mod ovenstående. 

5. Konstituering af udvalget 
Lene Roed, Formand for HK Kommunal, HK Sydjylland er valgt som ny formand. 

6. Ønsker om mødehyppighed og -tidspunkter 
Det besluttes, at der skal holdes tre møder om året. Møderne vil foregå på Campus 

Esbjerg, og det tilkendegives fra medlemmer at tidspunktet om eftermiddagen er 

passende. 

Der vil snarest blive sendt mødedatoer ud for 2019.  

Henrik Beyer foreslår, at dagsorden sendes ud ca. syv arbejdsdage før udvalgsmøderne. 

7. Evt. 
Henrik Beyer orienterer om temamødet mellem uddannelsesudvalgene og Bestyrelsen for 

UC SYD som blev afholdt den 25. september 2018. 

Mødet handlede om den strategiske rammekontrakt, som bestyrelsen har indgået med 

uddannelses- og forskningsministeren. 

Vores rektorat har lagt sig fast på fire mål 

1. UC SYD dækker aftagerfeltets behov for kompetente dimittender 

2. Alle UC SYD´s studerende skal opnå højt læringsudbytte 

3. Stærkt vidensgrundlag i UC SYD´s uddannelser 

4. UC SYD dimittender skal med fokus på fremtidige velfærdsudfordringer fremme 

innovation og professionsudvikling. 

 

Den strategiske rammekontrakt vil danne baggrundtæppe for arbejdet i 

uddannelsesudvalget og vil derfor komme på som dagsordenspunkt på fremtidige møder. 

 

 


