
 

 

 

Den 8. december 2011, SVRA-ADJE 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TORSDAG DEN 1. DECEMBER 2011 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Tove Larsen, Anne Jørgensen, Bjarne Graabech Søren-

sen, Poul Flack-Jensen, Peter Rathje, Anke Spoorendonk, Jakob Lose, Dan Madsen, Lars Lykkedegn, 

Jeppe Vestergaard, Nicolai Madsen. 

 

Afbud: Anders Henning Simonsen. 

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Alexander von Oettingen, Claus Kokholm, Hans Erik Pedersen 

og Anna Jessen. 

 

Mødet blev afholdt på Hotel Rødding og blev afsluttet med middag. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og især til bestyrelsens nye medlem, studenterrepræsentant Jeppe Vester-

gaard, som deltog i bestyrelsesmøde første gang. Gensidig præsentation bordet rundt fandt sted. 

 

Formanden forslog dagsordenspunkt 4a behandlet før pkt. 4. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. september 2011, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger, og referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, bilag 

 

Indledningsvis orienterede formanden og bestyrelsens medlemmer gensidigt hinanden om status i en 

konkret personalesag. Formanden henviste i denne forbindelse den mail han havde udsendt  

 

Formanden henviste herefter til de udsendte meddelelser og spurgte, om der var bemærkninger til de 

enkelte punkter. 

 

Sygefravær  

 

Dan Madsen foreslog med henvisning til den igangværende presseomtale om elevfravær i ungdoms-

uddannelserne, at der blev set herpå i forhold til studerendes fravær. Søren Vang Rasmussen bemær-

kede, at der, bortset fra enkelte undtagelser, ikke er mødepligt i professionsbacheloruddannelserne, 

og det vil være vanskeligt at konkludere validt på data. Han henviste i øvrigt til de gode tal i frafalds-

analysen og opnåede mål i udviklingskontrakten. På opfordring lovede rektor at sende frafaldsanaly-

sen til Jeppe Vestergaard. 

 

Akkrediteringer 

 

Søren Vang Rasmussen gav mundtlig status på processen. 

 

Studenterpopulation 

 

På spørgsmål fra Bjarne Graabech Sørensen om årsagen til faldende modultilmeldinger på diplomud-

dannelserne ”Psykiatri” og ”Voksenunderviser” svarede Alexander von Oettingen for psykiatriens ved-

kommende, at tallet for 2011 skal ses i relation til en stor stigning i 2010. Tallene for 2011 ligger i 

normalt leje. 

 

Rektor udtrykte, med henvisning til tallene i bilag 1 ”Grunduddannelsesstuderende i alt pr. 1. oktober 

2011”, tilfredshed med, at vækststrategien er slået igennem, og at tallene har en positiv afsmittende 

virkning de næste år frem, idet store årgange vil afløse mindre årgange. I fortsættelse heraf havde 

rektor positive meldinger om den forestående februaroptagelse. 
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Ad. 4a. Søgning til professionsbacheloruddannelserne ved UC Syddanmark, bilag 

 

På bestyrelsesmøde den 9. september 2011 drøftede bestyrelsen strategi i forhold til optagelse af 

studerende fremover. I denne forbindelse efterlyste bestyrelsen en undersøgelse af arbejdsløsheden 

blandt de professioner, som UC Syddanmark uddanner til. Det aftaltes, at rektor bl.a. via organisati-

onsrepræsentanterne skulle indhente ledighedstal for en given periode for de forskellige grunduddan-

nelser. Desuden er der udarbejdet en interessentanalyse, der viser, hvem der er hovedaftager af de 

forskellige uddannelser. 

 

Søren Vang Rasmussen fremlagde notatet, som der arbejdes videre med i handlingsplanen. 

 

Bestyrelsen fandt, at notatet udgjorde et godt grundlag for det videre arbejde og opfordrede til, at det 

udbygges med  

 

 tal fra SL’s A-kasse (Socialpædagogernes Landsforening) 

 tal for oktober måned. 

 

Det blev besluttet, at et aktuelt notat fremlægges for bestyrelsen hvert år på decembermødet, og at 

udviklingen følges løbende. 

 

Ad. 4. Handlingsplan 2012 

 

Ved det sidste bestyrelsesmøde den 9. september 2011 drøftede bestyrelsen første udkast til hand-

lingsplan for 2012, og på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger om handlingsplanens form 

og tidshorisont er et nyt koncept/udkast til handlingsplan fremlagt til drøftelse og godkendelse. 

 

Formanden gav ordet til Alexander von Oettingen, som fremlagde Strategisk handlingsplan 2012-

2015. Udviklingsdirektøren bemærkede, at handlingsplanen er blevet mere dynamisk og mere kvanti-

ficerbar. Planen tager udgangspunkt i følgende overordnede tendenser: 

 

1. Professionshøjskoler er uddannelses- og vidensinstitutioner 

2. Fra input- til outputstyring: 

 Udviklingskontrakt 

 Løbende akkreditering 

3. Nye professionsidentiteter 

4. UC Syddanmark 

 Professionstilknytning og praksis bliver styrende 

 Fagligt og internationalt studie- og uddannelsesmiljø 

 Formidling af nyeste udviklings- og forskningsviden 

 

UC Syddanmarks strategiske handlingsplan 2012-2015 er inddelt i en række overordnede indsatsom-

råder: 

 

1. Digitalisering i professionerne (digitalisering som redskab, netværk for mediedidaktik og it-

pædagogik i folkeskolen og daginstitutionerne) 

2. Internationalisering (på centralt niveau, eksempelvis det grænseoverskridende samarbejde 

med universiteterne i Flensborg og Kiel samt grænseoverskridende studentermobilitet, til-

trækning af tyske studerende) 

3. Tværprofessionalitet (netværkssamarbejder inden for sundhedsfremme, udsatte børn/unge, 

almen pædagogik, sundhedsfremme og velfærdsteknologi) 

4. Kvalitetssikring (eksempelvis mindskelse af frafald og øget gennemførelse) 

5. Effektiv økonomistyring 

6. Effektiv bygningsdrift. 
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Der er anvendt indikatoren – KPI (Key Performance Indicator) – som bruges til på det konkrete niveau 

at måle UC Syddanmarks attraktivitet, vækst og udvikling. 

 

Carl Holst takkede Alexander von Oettingen for præsentationen, hvorefter bestyrelsen drøftede det 

nye koncept, og der fremkom en række supplerende input til handlingsplanens indhold, eksempelvis: 

 

 international satsning på Tyskland udelukker ikke andre internationale relationer 

 inddragelse af det sociale område for voksne, især rehabilitering og udsatte børn og unge  

 inddragelse af specialundervisning i tværfagligt netværk for almen pædagogik 

 videokonference også inden for psykiatri 

 videokonferencer til især at fremme af tværprofessionalisme på østkysten, hvor der er flere 

mindre campusser 

 bredere vifte vedrørende kvalitetssikring 

 større satsning på velfærdsteknologi (kvalitet og omstillingsparathed i uddannelsen) 

 internationalt netværk for udvikling og forskning 

 bredere vifte vedrørende ressourcestyring 

 studentertilfredshed vedrørende tværprofessionalisme. 

 

Handlingsplan 2012 blev herefter med de faldne bemærkninger godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsens 

bemærkninger søges indarbejdet i handlingsplanen og udsendes sammen med referatet. 

 

Ad. 5. Kvartalsregnskab, status pr. 30. september 2011, bilag 

 

Formanden gav med henvisning til det udsendte kvartalsregnskab pr. 30. september 2011 samt resul-

tatprognose for 2011 ordet til økonomidirektør Claus Kokholm. 

 

Claus Kokholm indledte med en orientering om ny metodik og opbygning af regnskabsmaterialet og 

med en intention om at imødekomme bestyrelsens tidligere fremsatte ønsker om både at give indsigt i 

de enkelte uddannelsers økonomi og samtidig sikre et overblik på en enkel måde. 

 

Økonomidirektøren gennemgik kvartalsregnskabet og resultatprognosen. 

 

Resultatprognosen for 2011 udviser et forventet overskud på 0,5 Mkr. (mod et budget på 2,2 Mkr.). 

Resultatprognosen er påvirket af afvigelser på 1,7 Mkr., som især udgøres af afslutning af personale-

sager, udkantstilskud, fejl i budgetteret STÅ (Læreruddannelsen i Haderslev) og harmonisering af 

eksamen (Læreruddannelsen i Esbjerg) samt bedre indtjening end budgetteret på Efter- og videreud-

dannelsen.  

 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed over den nye metodik og opbygning, hvor regnskabsmaterialet nu 

både er opdelt på de enkelte uddannelser og samtidig er overskueligt og informativt. Bestyrelsen så 

gerne, at der er en budgetkolonne i budgetopfølgningerne og en oversigt, hvor der er en tydelig arts-

opdeling af omkostningerne. 

 

Der blev fra flere bestyrelsesmedlemmer udtrykt bekymring for Efter- og videreuddannelsen på grund 

af en forventeligt faldende efterspørgsel samt videncentrenes økonomi. Alexander von Oettingen be-

kræftede, at der er en betydelig konkurrence med andre (og store) konsortier om attraktive projekter, 

og i dag forudsættes det, at der er en vis medfinansiering. 

 

Der udspandt sig en diskussion om videncentrenes synlighed på alle campusser og integration mellem 

grunduddannelser og videncentre. Alexander von Oettingen bemærkede, at afdelingen for Udvikling 

og forskning er i gang med at udarbejde årsrapport. Det blev besluttet, at drøftelsen fortsætter, når 

årsrapporten foreligger. 

 

Det blev besluttet, at sammenlignelige uddannelser analyseres, hvad angår omkostningsniveau. Især 

forskellen mellem de to sygeplejerskeuddannelser bør analyseres. 
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Claus Kokholm reflekterer herefter på bestyrelsens bemærkninger, som vil blive forsøgt medtaget i 

fremtidigt regnskabsmateriale. 

 

Ad. 6. Budget 2012, bilag 

 

Claus Kokholm fik tildelt ordet af formanden og indledte med en gennemgang af budgetmodellen, som 

i forhold til tidligere år er ændret. Der er fortsat tale om et bottom-up princip, hvor de aktivitets- og 

budgetansvarlige i flere omgange direkte har været involveret i dialogen. 

 

Budgettet viser et resultat på 2,1 Mkr., hvilket betyder, at budgettet grundlæggende hænger sammen 

i 2012. Der står mange udfordringer foran, bl.a. er nye besparelser netop udmeldt, og hvis disse ind-

drages, er budgettet for 2012 et budget i balance. De sidste besparelser vil dog blive kompenseret af 

øjeblikkelige omkostningsbegrænsninger. 

 

Økonomidirektøren synliggjorde i en række slides analyser af udviklingen i omsætning, omkostninger 

og STÅ. 

 

Formanden takkede Claus Kokholm for fremlæggelsen og fokuserede afslutningsvis på, at UC Syd-

danmark er i en udviklingsproces og konkluderede, at budgettet i 2012 er i balance, og at der snarest 

muligt udarbejdes handlingsplaner for, hvordan den ekstraordinære reduktion af bevillingen på 2,5 

Mkr. kan imødekommes i 2012. Vi står herefter med en udfordring i 2013, 2014 og 2015 og først og 

fremmest på grund af globaliseringsaftalens udløb i 2012. Der skal i løbet af foråret udarbejdes hand-

lingsplaner for, hvordan denne budgetudfordring kan udmøntes. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens bemærkninger og godkendte budgettet for 2012. 

 

Ad. 7. Galleri H, bilag 

 

Søren Vang Rasmussen redegjorde kort for projektet og fortsatte: Galleri H byggeprojektet, som efter 

udbygning af flere nye uddannelser på Campus Haderslev, skal give mulighed for at øge lokalekapaci-

teten, har mistet en investor på grund af bl.a. stigende råvarepriser, men en ny investor er formentlig 

klar til at tage over. I øjeblikket foretages en juridisk vurdering hos advokat med henblik på at sikre, 

at UC Syddanmark ikke påtager sig nogen procesrisiko fra aftalen er indgået og til byggeriet er fær-

digt. 

 

Bestyrelsen godkendte, at ledelsen arbejder videre med projektet på det foreliggende grundlag, og at 

formandskabet bemyndiges til at indgå endelig aftale med udgangspunkt i den tidligere skitserede 

ejerlejlighedsmodel. 

 

Ad. 8. Sikkerheds- og kriseberedskaber, bilag 

 

Bestyrelsen ”nikkede” til det oprettede beredskab. 

 

Ad. 9. Eventuelt 

 

Jeppe Vestergaard spurgte til oversigter over uddannelsesudvalg (og valg af studenterrepræsentation 

i samme), hvortil rektor henviste til offentliggørelsen på hjemmesiden. 

 

 

Godkendt 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

  Carl Holst, bestyrelsesformand         Søren Vang Rasmussen, rektor 


