
 

 

 

Den 28. juni 2011, SVR-ADJ 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE MANDAG DEN 20. JUNI 2011 

 

Til stede: Carl Holst, Bent Øxenberg Hansen, Anne Jørgensen, Peter Rathje, Dan Madsen, Anke Spoo-

rendonk, Tove Larsen, Jakob Lose, Lars Lykkedegn, Anders Henning Simonsen, Nicolai Madsen. 

 

Afbud: Annika F. Pedersen, Bjarne Graabech Sørensen, Poul Flack-Jensen. 

 

I øvrigt deltog: Søren Vang Rasmussen, Alexander von Oettingen og Anna Jessen. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Carl Holst bød velkommen og spurgte, om der var bemærkninger til dagsordenen, hvilket ikke var 

tilfældet. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 12. april 2011, bilag 

 

Der var ikke bemærkninger til referatet, hvorefter det blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser, bilag 

 

Formanden henviste til udsendte meddelelser og gennemgik de enkelte punkter: 

 

Undervisningsmiljøprisen 

 

Formanden roste Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg for modtagelse af undervisningsmiljøprisen, 

som begrundes med det store arbejde med at mindske studenterfrafald. 

 

Videnregion Syddanmark Schleswig-Holstein 

 

Alexander von Oettingen redegjorde for de møder, der var afholdt med rektoraterne for henholdsvis 

universiteterne i Kiel og Flensburg. Formentlig kunne de give anledning til et bredere samarbejde, som 

rækker ud over deltagelsen i Videnregion Syddanmark Schleswig-Holstein. 

 

Arbejdsmiljø 

 

Søren Vang Rasmussen uddybede de skriftlige meddelelser. Undersøgelserne er færdige i Esbjerg og i 

Aabenraa. Resultatet i Esbjerg ligger som på landsplan – og i Aabenraa ligger resultatet over gennem-

snittet. 

 

Der arbejdes videre med Trivselsmeterundersøgelserne i de lokale udvalg.  

 

Søren Vang Rasmussen orienterede endvidere om sygefraværsstatistikken for 2010, som viser 7,6 

fraværsdage på landsplan - 6,8 i Esbjerg og 6,5 i gennemsnit på de øvrige campusser. 

 

Det aftaltes, at punktet sættes på dagsordenen i september, hvor bestyrelsen får forelagt en samlet 

opgørelse, og så vidt muligt opdelt på uddannelseshuse. 

 

UC Viden 

 

Anders H. Simonsen orienterede om, at juridiske spørgsmål vedrørende ophavsret til undervisnings-

materiale p.t. er under opklaring i DM. 

 

Der var herefter følgende supplerende meddelelser: 

 

Søren Vang Rasmussen meddelte, at han efter sidste møde kort havde drøftet studenteraflægning 

med Annika F. Pedersen. Denne vil der blive fulgt op på efter sommerferien. 
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Søren Vang Rasmussen orienterede om, at der var nogen bekymring for, om den opjusterede forvent-

ning til det samlede ansøgertal (kvote 1 og kvote 2 sammenlagt) kunne fastholdes. Der var p.t. nogen 

afmatning i modtagelsen af ansøgninger. 

 

Dette gav anledning til en længere drøftelse, hvor især de dårlige historier og kommunernes anstreng-

te økonomi blev fremhævet. Flere bestyrelsesmedlemmer opfordrede til at overveje alternative aktivi-

teter, som kan sikre et fortsat højt aktivitetsniveau. 

  

Carl Holst konkluderede, at der forestår en stor udfordring fremadrettet og foreslog, at punktet sættes 

på dagsordenen til septembermødet. 

 

Rektor blev i denne forbindelse anmodet om til septembermødet at fremlægge et notat med udgangs-

punkt i 3 ”pinde”. 

 

1) Faktorer, som kan påvirke søgningsmønstret, herunder afgangen fra professionerne 

2) En strategi på kort sigt  

3) En strategi på langt sigt.  

 

Endelig orienterede Carl Holst bestyrelsen om status i en personalesag. 

 

3a. Status på ny organisation, bilag 

 

Formanden henviste til det udsendte bilag og gav ordet til rektor, som uddybede det igangværende 

arbejde med en justeret organisation på det grundlag, som bestyrelsen tidligere havde tiltrådt. Der er 

foretaget en forenkling i anvendelsen af stillingsbetegnelserne dekan og studierektor, således at le-

derne af uddannelseshusene fremover anvender stillingsbetegnelsen studiechef.  

 

Den nye organisation er i det store hele, ifølge rektor, taget til efterretning. Der er afholdt seks infor-

mationsmøder, som har været velbesøgte. På spørgsmål vedrørende den opslåede stilling som øko-

nomidirektør orienterede rektor om modtagelse af ca. 30 ansøgninger, og at ansættelsesudvalget nu 

går i gang med samtaler og udvælgelse. Afklaring forventes inden 1. juli 2011. 

 

På spørgsmål fra Anne Jørgensen om økonomi i stillingsbetegnelserne svarede rektor, at studiechef-

titlerne ikke indebærer yderligere økonomi, hvorimod stillingen som økonomidirektør er forbundet 

med en mindre udvidelse af de samlede omkostninger.  

 

Anders H. Simonsen supplerede, at han kun mødte tilfredshed fra medarbejderne, dog havde nogle 

medarbejdere i videncentre savnet direkte at kunne se sig selv i organisationsdiagrammet. 

 

Dan Madsen udtrykte tilfredshed med harmoniseringen af stillingsbetegnelser. 

 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet af justeringen af den nye organisation. Organisations-

diagram vedlægges referatet. 

 

Ad. 4. Det videre arbejde med vision, mission og strategi, matrix/køreplan for den videre 

proces, bilag 

 

Alexander von Oettingen præsenterede og uddybede på formandens opfordring arbejdet med konkre-

tisering af principperne i det senest fremlagte notat, som bestyrelsen havde tilsluttet sig i april 2011. 

 

Der er nedsat en strategigruppe bestående af tre studiechefer, ressourcepersoner fra Udvikling og 

Forskning samt udviklingsdirektøren. Gruppen har udarbejdet forslag til køreplan for den strategiske 

proces, som skal omsætte UC Syddanmarks mission og vision til konkrete tiltag. Notatet indeholder 

noget generelt og noget meget konkret, processen er planlagt til at løbe som satsninger over to år og 

er beskrevet i det udsendte notat, hvorfra følgende fra den konkrete del blev fremhævet: 
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Bestyrelsen fandt udbygningen af notatet særdeles spændende. Bent Hansen fandt, at satsningsom-

råderne hang fint sammen med udviklingskontrakten. Peter Rathje var enig, og spurgte efterfølgende 

til økonomien med henvisning til den forestående udfordring om besparelser på ca. 40 mio. kr. i 2014. 

 

Alexander von Oettingen understregede, at satsningerne ikke skal generere yderligere omkostninger, 

og at de er et forsøg på internt at sætte fokus på ting, der skal stimuleres og tiltag, der skal bringe 

udvikling ind i uddannelseshusene. 

 

Dan Madsen mente, at den fremlagte ramme var udmærket og ønskede – udover en konkret tidsplan 

- under 3., anden og tredje dot, en tilføjelse indeholdende både et ”interregionalt i Danmark” samt 

”andre uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv”. 

 

Bestyrelsen godkendte oplægget for det videre arbejde. 

 

Strategiske satsninger til understøttelse, stimulering og styrkelse af det nye organisatoriske 

fundament med uddannelseshuse og campusstrukturer: 

 

1. At styrke omstillingsprocessen fra fag-faglighed til professionsfaglighed 

2. At skabe synergi mellem monofaglighed og praksisorienteret tværprofessionalitet 

3. At styrke uddannelsesmiljøet gennem regionale partnerskaber og internationalisering 

 

På det taktiske plan foreslås følgende indsatser igangsat og implementeret: 

 

1. For at styrke omstillingsprocessen fra fag-faglighed til professionsfaglighed foreslås 

 

 at etablere et uddannelsesforum, der afdækker status og erfaringer med henblik på imple-

mentering af professionsbachelorbekendtgørelser. Deltagere er direktion, studiechefer samt 

relevante ressourcepersoner 

 at udarbejde en samlet strategi for kompetenceudvikling, der indeholder en ph.d.-strategi, 

en masteruddannelsesstrategi og en efteruddannelsesstrategi. Strategien forankres organi-

satorisk i direktionen 

 at gennemføre tre interne konferencer på tværs af uddannelseshusene, der sætter fokus på 

nye vidensformer og professionsidentiteter. 

 

Alexander von Oettingen henviste her til den udleverede folder ”Udvikling gennem viden”. 

 

2. For at skabe synergi mellem monofaglighed og praksisorienteret tværprofessionalitet fore-

slås: 

 

 at etablere tre tværfaglige netværk omkring temaerne udsatte børn og unge, sundheds-

fremme og almen pædagogik. Netværkenes formål er at stimulere det interne vidensflow 

samt at styrke projekt- og efter- og videreuddannelsesaktiviteter 

 at udarbejde en status med henblik på videreudvikling og styrkelse af det tværprofessio-

nelle element (TPE) samt at afklare formelle og reelle forhindringer og muligheder 

 at udarbejde idékatalog til at fremme bachelorprojekters tilknytning til forsknings- og ud-

viklingsprojekter og EVU. 

 

3. For at styrke uddannelsesmiljøet gennem regionale partnerskaber og internationalisering 

foreslås: 

 

 at styrke den regionale vidensudvikling gennem strategiske samarbejdsaftaler hen over 

grænsen 

 at de enkelte uddannelseshuse udvikler en strategi for internationalisering 

 at indgå regionale partnerskaber med kommuner og regioner med henblik på udvikling af 

innovative uddannelses- og efter- og videreuddannelsesudbud. 
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Ad. 5. Økonomi 2011, kvartalsstatus, bilag 

 

Søren Vang Rasmussen gennemgik det udsendte materiale. 

 

Der er fremlagt kvartalsstatus for 1. kvartal 2011 med en positiv afvigelse på ca. 3 mio. kr., indtægter 

og udgifter blev gennemgået og forklaret, herunder forskellige indberetningstidspunkter som bevirker, 

at nogle tal er de facto og andre tal er skøn baseret alene på det godkendte budget, f.eks. vedrørende 

læreruddannelsen, som kun indberetter STÅ én gang om året, og ÅU som opgøres halvårligt. Der er 

større afvigelser på Ergoterapeutuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg. Søren Vang 

Rasmussen redegjorde for disse. 

 

På udgiftssiden kommer det besluttede ansættelsesstop til udtryk ved en større omkostningsbevidst-

hed. 

 

På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen rammer for, hvorledes økonomisk ledelsesinformation 

præsenteres for bestyrelsen, herunder specifikation og detaljeringsgrad af budget, budgetopfølgnin-

ger, afvigelser og sammenhænge mellem budget og regnskab. 

 

Dan Madsens mente stadig, at detaljeringsgraden er vigtig, såfremt der udvises afvigelser, og derud-

over opfordrede han igen til periodisering af årsbudgettet i sammenlignelige, kvartalsvise opgørelser. 

 

På spørgsmål fra Anders H. Simonsen svarede rektor, at kvartalsvis opgørelse af Efter- og videreud-

dannelsen ikke er mulig. En mere detaljeret opgørelse vil finde sted i forbindelse med halvårsregnska-

bet. 

 

Peter Rathje foreslog at inddrage udviklingskontrakten. 

 

Anne Jørgensen foreslog at adskille Socialrådgiveruddannelsen fra Administrationsbacheloruddannel-

sen i fremtidige opgørelser. 

 

Carl Holst konkluderede tilfredshed og glædede sig over UC Syddanmarks gode økonomi. 

 

Ad. 6. Status vedr. udviklingskontrakt 2010-2012. Opfyldelse af mål i 2010, udsat fra sidste 

møde, bilag 

 

Status vedr. udviklingskontrakt 2010-2012 var udsat fra sidste møde, hvor der kun forelå en ”forelø-

big” afrapportering. Nu blev den endelige, kommenterede afrapportering fremlagt, herunder Afrappor-

tering på anvendelse af trepartsaftalemidler. 

 

Søren Vang Rasmussen og Alexander von Oettingen havde været til møde i Undervisningsministeriet i 

fredags. Der var generelt ros for opfyldelse af mål i UC Syddanmarks udviklingskontrakt. Undervis-

ningsministeriets grundlæggende opfattelse var, at nogle af resultatkravene i udviklingskontrakten er 

svære at operationalisere – og opfordrede i øvrigt til at ”drosle ned” på milepæle vedrørende interna-

tionalisering. Særligt bemærkede Undervisningsministeriet en meget høj procentdel af ”dimittender, 

der 0-1 år efter fuldførelse af uddannelsen er i beskæftigelse” – 92 %, samt ”andelen af de studeren-

de, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet”. Endelig blev det bemærket, at ”omfang 

af ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter” scorer højt. 

 

I afrapporteringen på anvendelse af trepartsaftalemidler er der ligeledes en høj score på de to uddan-

nelser, som får tildelt trepartsmidler. 

 

Ad. 7. Drøftelse af uddannelser og aktiviteter i det kommende uddannelsesår samt præsen-

tation af ændringer i studieordninger, bilag 

 

Punktet var ifølge forretningsordenens § 5, stk. 7 pkt. 2 på dagsordenen, og der var modtaget æn-

dringer vedr. studieordningerne på Pædagoguddannelsen i Kolding og på Læreruddannelsen i Esbjerg.  
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Bestyrelsen konkluderede, at den fremover kun skal orienteres om væsentlige ændringer. 

 

Ad. 8. Evaluering af bestyrelsens arbejde, bilag 

 

Carl Holst lagde op til en drøftelse og evaluering af bestyrelsens arbejde, idet der er gået et år siden 

første møde. Formanden har oplevet bestyrelsesarbejdet som både stimulerende og udfordrende ikke 

mindst på grund af sammensætningen fra ”to verdener”, hvor nogle kendte hinanden godt og andre 

ikke - eller knap så godt. Dette har været medvirkende til, at informationsgraden har været svær at 

styre i en tid under fusion, og det har måske også givet grobund for myter og frustrationer - og her-

under fortællinger, som ikke ”har bund i virkeligheden”. Carl Holst glædede sig over at fornemme, at 

bestyrelsen nu har fundet en god gænge. 

 

Anke Spoorendonk delte formandens vurdering af processen og gav udtryk for konstruktive møder 

med god mødeledelse/stil og åbne meningsdannelsesprocesser. 

 

Anne Jørgensen gav udtryk for et godt seminar i september og en god start på bestyrelsesarbejdet 

med fokus på uddannelsespolitik. De tre første måneder i 2011 har været energidræbende, men nu er 

vi tilbage på ret kurs og med fælles fodslag. Et seminar igen med kreative input fra erhvervsliv og 

kommuner bør prioriteres højt. 

 

Jakob Lose bifaldt ønsket om gentagelse af seminar med eksterne oplæg. 

 

Lars Lykkedegn mente, at bestyrelsen burde drøfte åbenhed-lukkethed nærmere, så der ikke kunne 

opstå misforståelser. 

 

Peter Rathje fandt, at bestyrelsen er blevet testet i foråret, og konklusionen i dag må være et godt 

grundlag for det videre arbejde, hvilket er nødvendigt. ”Vi bliver udfordret på den langsigtede strategi 

hvad angår økonomi - og derfor er det vigtigt, at det går den rigtige vej”. 

 

Det aftaltes, at der planlægges et bestyrelsesseminar i september 2012 med eksternt input. Årsplan 

for bestyrelsesmøderne fremlægges på indeværende års septembermøde (fredag den 9. september 

2011 kl. 14 på Campus Aabenraa). 

 

Ad. 9. Eventuelt 

 

Carl Holst takkede for mødet og ønskede alle en god sommerferie. 

 

Efter mødet viste studiechef Edel M. Thomsen rundt på Campus Sønderborg. 

 

 

 

Godkendt 

 

 

 

____________________________  ________________________________ 

  Carl Holst, bestyrelsesformand         Søren Vang Rasmussen, rektor 

 


