
 

 

 

Den 18. september 2012, BFMO-ADJE 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER 2012 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Anne Jørgensen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-

Jensen, Jakob Lose, Dan Madsen, Peter Rathje, Tove Larsen, Jeppe Vestergaard, Anders H. Simonsen, 

Lars Lykkedegn. 

 

Afbud: Anke Spoorendonk, Nicolai Madsen, Claus Kokholm. 

 

I øvrigt deltog: Birthe Friis Mortensen, Alexander von Oettingen, Hans Erik Pedersen og Anna D. 

Jessen. 

 

Publikationer fra ACE Denmark ”Fokus på akkreditering af institutioner” og ”Akkreditering – 

kvalitetssikring og udvikling af uddannelser” var uddelt på bordene. 

 

Carl Holst bød velkommen til mødet med en hilsen fra Anke Spoorendonk. Herom mere under 

meddelelser. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Der var ingen bemærkninger. Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. juni 2012, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt og underskrevet jf. forretningsorden § 5 stk. 8. 

 

Ad. 3. Meddelelser 

 

Formanden havde følgende mundtlige meddelelser: 

 

Anke Spoorendonk 

 

Efter samtaler med Anke Spoorendonk forbliver Anke i bestyrelsen som ressourceperson og deltager 

så meget, som ministerjobbet tillader. 

 

Flytning af december bestyrelsesmødet 

 

På grund af Rektorkollegiets studietur til Skotland flyttes det aftalte bestyrelsesmøde den 4. december 

2012 til tirsdag den 11. december 2012 kl. 9-12 på Campus Esbjerg, og den traditionelle 

middag som afslutning på årets arbejde udskydes til januar. 

 

Pressemeddelelse ”SDU og UCS flytter sammen i Esbjerg” 

 

Carl Holst orienterede om, at den udsendte pressemeddelelse g.d. om bofællesskab mellem Syddansk 

Universitet og UC Syddanmark i Esbjerg skal ses som en hensigtserklæring og en meddelelse om, at 

der nu igangsættes en undersøgelse af mulighederne for, at SDU kan flytte ind i nye bygninger op ad 

UC Syddanmark i Esbjerg.  

 

Formanden gav ordet til Birthe Friis Mortensen, som ser daglige oplagte samarbejdsmuligheder i et 

længe næret ønske om bofællesskab med SDU, og set i lyset af de økonomiske udfordringer og 

kapacitetstilpasninger, UC Syddanmark står over for, er der stor fornuft i at dele kantine, pedel mv. Et 

endnu tættere samarbejde med SDU er ligeledes et naturligt valg for udviklingsprojekter og styrkelse 

af velfærdsuddannelserne i arbejdet med også at styrke organisationens videnproduktion. 

 

Herefter blev ordet givet til Bjarne Graabech Sørensen, som fra SDU’s side ser store muligheder for 

udvikling af campus, mere energi med flere studerende samlet ét sted og bedre fagligt og socialt 

miljø. Udviklingspotentialerne har hidtil ikke været store nok, og SDU’s i dag opdelte lokaliteter i 
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Esbjerg giver daglige udfordringer, ligesom SDU i øvrigt har gode erfaringer med bofællesskab fra 

Sønderborg. Der kommer til at stå SDU på bygningen, og Bjarne Graabech Sørensen mente, at 

mulighederne for at opfylde regeringens intentioner om at skabe sammenhæng i uddannelsessystemet 

og naturlig overgang fra en professionsbachelor til universitetet hermed er unikke. 

 

Jakob Lose tilkendegav, at intentionerne om en fordobling af studenterkapaciteten lyder spændende 

for Esbjerg Kommune, som er meget positiv. 

 

Bestyrelsen drøftede sagen og så mange gode argumenter og perspektiver, økonomisk rationale, 

styrkelse af forskningsmiljøet og det sociale miljø og bakkede op om, at der igangsættes grundige 

undersøgelser af mulighederne. Bestyrelsen bad også om, at blikket rettes mod fastholdelse af UC 

Syddanmarks praksis, og at der allerede i dag er ekstremt run på auditorier, mødelokaler og P-

pladser. Aalborg Universitet – og bestyrelsens interesse i at alle uddannelser tilgodeses – skal også 

medtages i overvejelserne. 

 

Til spørgsmål om tidshorisont svarede Bjarne Graabech Sørensen, at planen i bedste fald er 2 – 3 år. 

 

Formanden takkede for en grundig orientering og en god drøftelse i bestyrelsen. 

 

Til de udsendte, skriftlige meddelelser var der følgende spørgsmål: 

 

Personalereduktion 

 

Hans Erik Pedersen svarede på spørgsmål til den forestående proces, som er en kombination af 

uansøgt afskedigelse og flytning til ledigblevne stillinger herunder stillinger på andre campusser. 

 

Rektors nyhedsbrev 

 

Bjarne Graabech Sørensen ønskede rektors nyhedsbrev tilsendt pr. mail. 

 

Ad. 3.a) Optagelse af nye studerende pr. 1. september 2012, bilag 

 

Formanden glædede sig over den store fremgang på Pædagoguddannelsen i Aabenraa og tillige den 

trods alt lille fremgang i det samlede ansøgertal for UC Syddanmark. Rektor orienterede om, at der 

arbejdes på at finde årsagsforklaringer for nedgangen i Kolding og har samtidig store forventninger til 

samarbejdsaftalen med Kolding Kommune. Anne Jørgensen fik svar på sit spørgsmål vedr. 

Bioanalytikeruddannelsen, hvor der igen vil blive ansøgt om ændret dimensionering. 

 

Ad. 3.b) Fælles studieordning for de to læreruddannelser 

 

Birthe Friis Mortensen orienterede om, at reformen af den nye læreruddannelse har udskudt arbejdet 

med en fælles studieordning for de to læreruddannelser. 

 

Rektor svarede på spørgsmål fra Jeppe Vestergaard, at der ingen konkrete planer er, men at den 

forestående drøftelse af organisationen skal være med til at vurdere, om der fremtidigt skal være to 

studiechefer på læreruddannelserne. 

 

Ad. 4. Indledende strategisk drøftelse 

 

Carl Holst gav med henvisning til stillingsopslag og drøftelser i fm. ansættelsen af ny rektor ordet til 

Birthe Friis Mortensen vedr. drift af organisationen. 

 

Rektor indledte sit oplæg om ét sammenhængende UC Syddanmark med fælles mål og rammer med 

et tilbageblik på sin start i rektorembedet, hvor Birthe Friis Mortensen stadig havde oplevet 

reminiscenser af sammensatte institutioner, organisatorisk usikkerhed om portefølje/kompetencer og 

en gammeldags supportorganisation til støtte af kerneaktiviteter, hvorfor en drøftelse i direktionen 

herom allerede var blevet igangsat i juni.  
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En professionel og strategisk ledet organisation med blik for helheden skal sikres, vi er alle led i en 

sammenhængende kæde, og det er inden for denne ramme, vi skal arbejde. Vi skal se helheder, 

gentog Birthe Friis Mortensen, der skal opbygges en ny porteføljeorganisation med kerneopgaven 

”studerende i fokus i alt, hvad vi gør” – og derfor også en studenter-HR-afdeling. Svar på 

spørgsmålene ”hvad driver, motiverer og tænker de studerende?” skal dokumenteres. De tidligere 

gennemførte trivselsundersøgelser giver ingen ledelsesmæssige informationer ifølge Birthe Friis 

Mortensen. 

 

Birthe Friis Mortensens indledende strategiske oplæg så således ud: 

 

Ét sammenhængende UC Syddanmark med fælles mål og rammer 

 

• Gennemføre fusionen 

• Professionalisere organisationen – vi starter fra direktionen 

• Skabe et sammenhængende og serviceorienteret fællesområde med strategisk fokus 

• Udpege en ny, strategisk retning, med nye sigtelinjer – (ikke en gammeldags strategi) 

• Igangsætte dialogen om fremtidens UC Syddanmark 

• Strategisk fokus på de studerende – de studerende i centrum 

• Evt. omorganiseringer tager dette som udgangspunkt 

• Strategiforløb hen over efteråret på chefgruppemøderne – afsluttes ultimo november 

• Proceskonsulent tilknyttes 

• Afleveres som oplæg til bestyrelsen på strategiseminar i januar 

• Ét sammenhængende UC Syddanmark med den studerende i centrum 

 

Strategisk fokus 

 

• De studerende i centrum – organisationen bygges op om kerneopgaven – spørg dem! 

• Strategisk udvikling af hele organisationen – fra ”gammeldags” driftsorganisation til 

tidssvarende serviceorganisation 

• En samstemt og strategisk orienteret direktion 

• Fuldføre fusionen gennem etablering af fælles grundlag og sigtepunkter 

• Ikke en fuldfed strategi i gammeldags forstand – men strategiske sigtepunkter og 

meningsskabende rammer 

• Skabe rammer og retning – ikke detailstyring og metode-politi 

• Videnorganisationer arbejder bedst med motiverende rammer 

• Koncentrere os om det, vi kan gøre noget ved, og lade resten ligge 

• Slut med det overdimensionerede institutionelle fokus 

• Have ubrudt fokus på de studerende og på helheden i UC Syddanmark 

• Vi er her kun for at løse den enormt vigtige samfundsopgave, det er at udvikle de 

studerende til varetagelse af de professioner og jobs, deres uddannelser sigter mod 

 

Ressourcebehov 

 

• En ny strategisk satsning kræver en økonomisk ramme 

• Omfanget klarlægges til budgetrunden med bestyrelsen ultimo 2012. 

 

Carl Holst takkede rektor for oplægget om sine strategiske overvejelser og strategiforløbet. 

 

Bjarne Graabech Sørensen syntes godt om rammesættelsen og studenterfokus, ligesom Bjarne 

Graabech Sørensen mente, at medarbejderne er vigtige, og at det er meget vigtigt, at de får ejerskab 

af projektet. Endvidere gjorde Bjarne Graabech Sørensen opmærksom på, at dette vil kræve 

ressourcer. 

 

Jeppe Vestergaard mente, det var et godt tiltag. Peter Rathje så gerne organisationen trimmet og 

opfordrede til at sikre ressourcer til at gøre det, hvilket vil resultere i langsigtede besparelser. 
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Anne Jørgensen var enig i den ny studenter-HR strategi og vigtigheden af, at både ansatte og 

studerende er med. 

 

Lars Lykkedegn glædede sig over fokus på uddannelserne, synlig direktionsportefølje, nyt fokus på 

omverdenen og den strategiske tankegang med sikring af et velkvalificeret personale. 

 

Tove Larsen takkede for et spændende oplæg med fremadrettede tanker og opfordrede til ikke at 

samle alt i Esbjerg, ”tallene viser, at lokalområderne kan samle studerende”, sagde Tove Larsen, 

hvilket formanden straks replicerede på: ”Det hele bliver ikke samlet i Esbjerg”. 

 

Dan Madsen tilkendegav, at oplægget vedr. UC Syddanmarks tre interessenter, nemlig studerende, 

medarbejdere og den eksterne del, var godt og glædede sig til januar og de videre drøftelser på 

bestyrelsesseminaret. Vedr. geografi kunne Dan Madsen ønske at vide, hvad der kan diskuteres, og 

hvad der ikke kan diskuteres. 

 

Carl Holst konkluderede, at bestyrelsen hermed har fået rektors oplæg, som er blevet drøftet, og at 

der i bestyrelsen er en erkendelse af opgaven og en enighed med rektor om tilgangen, hvilket er et 

godt afsæt for den videre proces, som bestyrelsen følger og orienteres om i december. Bestyrelsens 

strategidrøftelse finder sted på bestyrelsesseminaret i januar. 

 

Birthe Friis Mortensen takkede bestyrelsen for kommentarerne til strategien. 

 

Herefter indskød rektor med henvisning til dagsordenens punkt 8 en undskyldning til indstillingen 

vedr. tilbud om overtagelse af ejendommen beliggende på Kresten Philipsens Vej 1 i Aabenraa. 

Indstillingen er forkert og indeholder en modsigelse, da der ikke kan diskuteres geografi, før der 

foreligger en bygningsstrategi. Dette tog bestyrelsen til efterretning. 

 

Ad. 5. Organisering af fællesområdet, bilag 

 

Med henblik på at opnå tværgående og tydelig ansvarsfordeling inden for fællesområdet har 

direktionen fremlagt forslag til omorganisering af fællesområdet (færdigbehandlet i 

samarbejdssystemet den 6. september 2012). Forslaget indebærer opdeling i tværgeografiske 

ansvarsområder for både økonomidirektør og administrationschef samt nyorganisering af Udviklings- 

og Forskningsafdelingen. 

 

Hans Erik Pedersen indledte og fremlagde hhv. det nuværende og forslaget til fremtidigt 

organisationsdiagram. Alexander von Oettingen redegjorde specifikt om ny struktur for Udvikling og 

Forskning, hvor videncentrene placeres i vidensområder, der er faglige fællesskaber, som matcher 

grunduddannelserne, ligesom der oprettes en partnerskabs- og innovationsenhed for EVU-aktiviteter 

og tværgående projekter for at opnå en stærkere partnerskabsprofil. 

 

Peter Rathje spurgte til koblingen til grunduddannelserne og opfordrede til at være operativ omkring 

formålene, og udviklingsdirektøren redegjorde for tankerne om etablering af uddannelsesstillinger af 2 

– 3 års varighed, hvor grunduddannelsesmedarbejdere arbejder projektorienteret i vidensområderne. 

Studiechefer og videncentermedarbejdere mødes i starten af november for at få struktur på 

mulighederne. 

 

Bjarne Graabech Sørensen mente fortsat, at organisationsdiagrammets funktionsområder er for meget 

geografisk opdelt, ligesom der er alt for mange – en ”redekam” - med referenceforhold til rektor. 

 

Bent Øxenberg Hansen ønskede koblingen til grunduddannelserne tydeliggjort i organisations-

diagrammet.  

 

Alexander von Oettingen nævnte både grunduddannelser og videncentre som afdelingens 

kerneområder, da viden ført ind i grunduddannelserne giver højere viden i professionerne. Poul Flack-

Jensen ville gerne sikre, at Udvikling og Forskning får en katalysatorfunktion i professionerne. 
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Jakob Lose ville vide, om aftalerne med kommunerne er mere vidtrækkende end de tidligere? – 

hvilket Alexander von Oettingen bekræftede, da de består af dels en strategisk rammeaftale, og mere 

tilbundsgående aftaler, der omfatter både grund-, efter- og videreuddannelsesområder, samt 

projekter relateret til videncentre og videnproduktion. 

 

Lars Lykkedegn påpegede, at man gerne fra grunduddannelserne ser endnu større involvering og 

engagement i udviklings- og forskningsafdelingens aktiviteter. Lars Lykkedegn vil gerne være med til 

at diskutere hen over efteråret, hvordan den fremtidige organisering af UC Syddanmark kan få fokus 

også på en stærk sammenhæng mellem grunduddannelserne og Udvikling og Forskning. I dag 

opfatter Lars Lykkedegn Udvikling og Forskning som en ø lukket omkring sig selv. Lars Lykkedegn ser 

store muligheder i, at alle medarbejdere fungerer som ambassadører for også efter- 

videreuddannelsen, når de er ude i professionsfelterne, og tænker i de muligheder, der er for at 

markedsføre hele organisationen. Alexander von Oettingen var ikke enig i, at udviklings- og 

forskningsafdelingen fungerer som en ø – det er en gammel diskussion, og det er gentagne gange 

dokumenteret, at rigtig mange medarbejdere fra grunduddannelserne er involveret i samtlige af 

afdelingens aktiviteter. 

 

Formanden konkluderede, at der forestår udfordringer, og diagrammæssigt er det svært, men vi må 

artikulere os ud af det og sikre, at det, der foregår, er anvendelsesorienteret. 

 

Birthe Friis Mortensen sagde, at organisationsdiagrammets ”redekam” med mange referencer til rektor 

må afvente efterårets strategidrøftelser. Dan Madsen opfordrede til, at problemet med ”redekammen” 

løses hen over det kommende år. 

 

Ad. 6. Godkendelse af halvårsregnskab og regnskabsforventning for 2012, bilag 

 

Hans Erik Pedersen gennemgik halvårsregnskabet med en negativ afvigelse på 7,3 Mkr. De største 

grunduddannelsesafvigelser – og hvor tilpasning nu finder sted - skal findes på Pædagoguddannelsen i 

Kolding, Medie- og sonokommunikation i Haderslev og på Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg, 

ligesom Jordemoderuddannelsen i Esbjerg tilpasses. 

 

Restudfordringen med reduktionen på fællesområdet og i uddannelseshusene finder ifølge Hans Erik 

Pedersen sted i indeværende uge, hvorefter målet med besparelser på 25 Mkr. er nået. 

 

Der henvistes endeligt til bilag med nøgletal beregnet for efterårssemesteret 2012. Birthe Friis 

Mortensen sagde, at det er første gang, der er indsamlet data til brug for en sådan analyse, og der er 

konstateret en ikke ensartet kategorisering af timeforbrug uddannelserne imellem, hvorfor 

nøgletallene er behæftede med usikkerhed. Nøgletallene anvendes alene i ledelsen som et 

dialogværktøj og vil fortsat blive videreudviklet. 

 

Carl Holst glædede sig over, at der er balance på vej. 

 

Ad. 7. Finanslovsforslag for 2013, bilag 

 

Birthe Friis Mortensen redegjorde for, at der i Regeringens udspil til finanslov lægges op til en samlet 

årlig bevilling på 355 Mkr. til professionshøjskoler og erhvervsakademier til forskning og 

videnudvikling. Det betyder dog ikke, at der ændres væsentligt ved budgetudfordringen for 2013. Det 

er dog godt, at uddannelserne nu er samlet i ét ministerium, hvilket fjerner unødvendige barrierer 

mellem uddannelserne og giver mulighed for at fokusere samfundsmæssigt. 

 

De nye midler til sektorens selvstændige videnproduktion kommer, ifølge Birthe Friis Mortensen, med 

en række målsætninger, ”rygmærker”, som også vil blive afspejlet i de nye udviklingskontrakter, der 

p.t. drøftes for professionshøjskolesektoren. Birthe Friis Mortensen ser frem til en forenkling af hele 

kontraktparadigmet og en løsrivelse fra den minutiøse detailstyring, sektoren var udsat for i de 

udviklingskontrakter, der udløber nu. 
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Et klart billede af forventningerne til midlernes anvendelse må afvente finanslovsforhandlingernes 

afslutning, mente rektor. 

 

Ad. 8. Tilbud om overtagelse af ejendommen beliggende på Kresten Philipsens Vej i 

Aabenraa, bilag 

 

UC Syddanmark har modtaget tilbud om overtagelse af ejendommen beliggende på Kresten Philipsens 

Vej 1 (tidligere Birkelund 1) i Aabenraa, som huser CFU Aabenraa. 

 

Formanden henviste til pkt. 4 og bemærkede, at indstillingen i det udsendte bilag er formuleret 

forkert, og henviste til rektors tidligere bemærkning. 

 

Bestyrelsen fulgte den ændrede indstilling, at bygningerne lejes, og der snarest udarbejdes en 

bygningsstrategi for UC Syddanmark. 

 

Ad. 9. Uddannelsesudvalg 

 

Hans Erik Pedersen fremlagde hhv. revision af ”Bilag til vedtægt for Professionshøjskolen University 

College Syddanmark Esbjerg - Haderslev” omhandlende vedtægtsmæssige bestemmelser vedr. 

uddannelsesudvalg, herunder ændring af sammensætningen i et udvalg og bestyrelsesudpegning af 

medlemmer og varslede, at ændringen efterfølgende vil skulle følges op af en vedtægtsændring med 

henblik på at indarbejde uddannelsesudvalgene for Medie- og Sonokommunikation samt 

Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation i vedtægtens §16. 

 

Ad. a) Revision af ”Bilag til Vedtægt for Professionshøjskolen University College 

Syddanmark Esbjerg – Haderslev” i forbindelse med oprettelse af uddannelsesudvalg for 

Medie- og Sonokommunikation samt Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation 

samt ændring af sammensætningen i uddannelsesudvalg for Grafisk Kommunikation, bilag 

 

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte, at uddannelsesudvalgenes funktionsperioder 

harmoniseres. 

 

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte det fremlagte forslag til revision af Bilag til Vedtægt for 

Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev. 

 

Bestyrelsen fulgte indstillingen og godkendte den nye sammensætning i uddannelsesudvalget for 

Grafisk Kommunikation. 

 

Ad. b) Bestyrelsesudpegning af medlemmer til uddannelsesudvalg for 

sygeplejerskeuddannelserne Campus Esbjerg og Campus Sønderborg samt 

uddannelsesudvalg for Medie- og Sonokommunikation, Erhvervssprog og IT-baseret 

markedskommunikation samt Grafisk Kommunikation, bilag 

 

Bestyrelsen fulgte og godkendte indstillingen om udpegning af de foreslåede kandidater.  

 

Ad. 10. Uddannelsernes kvalitet 

 

Jeppe Vestergaard havde bedt om at få punktet dagsordenssat for igangsætning af en debat om 

fortsat at kunne tiltrække stærke studerende, og formanden gav ordet til Jeppe Vestergaard, som 

fremlagde sit syn på uddannelsernes kvalitet sammen med praksiseksempler fra 

Fysioterapeutuddannelsen, Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen. 

 

Formanden takkede Jeppe Vestergaard for indlægget, og bestyrelsen bad rektor følge op på sagen. 
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Ad. 11. Bestyrelsesseminar 2013, bilag 

 

På bestyrelsesmøde den 26. juni 2012 besluttede bestyrelsen at udskyde bestyrelsesseminaret til 

foråret 2013. Rektor har foreslået bestyrelsesseminaret afholdt som et heldagsmøde kl. 10-20 

(afsluttet med middag), og allerede i uge 2-2013.  

 

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesseminaret afholdes tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10-18 

på Campus Aabenraa og med efterfølgende middag eksternt i Aabenraa.  

 

Ad. 12. Eventuelt 

 

Bestyrelsen besluttede at afskaffe julegaven til bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen besluttede at arrangere en velkomstreception for Birthe Friis Mortensen i hhv. Esbjerg og 

Haderslev for medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. 

 

Bestyrelsen besluttede, at der snarest udsendes forslag til mødeplan for 2013. 

 

 


