
 

 

 

Den 29. juni 2012, BFMO-ADJE 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 26. JUNI 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. 

 

Afbud: Anke Spoorendonk, Lars Lykkedegn, Nicolai Madsen. 

 

I øvrigt deltog:  

 

Birthe Friis Mortensen, Claus Kokholm, Alexander von Oettingen, Hans Erik Pedersen og Anna D. Jes-

sen – samt under pkt. 4 Hans Tauman. 

 

 

 

Carl Holst bød velkommen til mødet med en hilsen fra Anke Spoorendonk, som havde beklaget sit 

afbud og samtidig antydet en ny situation vedr. medlemskabet af bestyrelsen. 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

 

Formanden orienterede om henvendelse fra læreruddannelserne i hhv. Esbjerg og Haderslev om ud-

pegning af medlemmer til det nye fælles uddannelsesudvalg og foreslog et nyt dagsordenspunkt 1A. 

Udpegning til Uddannelsesudvalget. Punktet blev afklaret med det samme. 

 

Ad. 1A. Udpegning til Uddannelsesudvalget 

 

Ifølge Vedtægt for Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg – Haderslev skal be-

styrelsen udpege 2 medlemmer til Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen. Udpegningen skal finde 

sted senest den 1. september efter indledningen af en ny funktionsperiode for udvalget. 

 

Bent Hansen supplerede med bemærkningen, at de to tidligere uddannelsesudvalg indstiller til besty-

relsen, at ét medlem udpeges fra Syddansk Universitet og ét medlem udpeges fra Danmarks Lærer-

forening. Dette nikkede bestyrelsen ja til. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. maj 2012, bilag 

 

Der var ingen bemærkninger. Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad. 3. Meddelelser 

 

Der var ingen skriftlige meddelelser.  

 

Formanden havde følgende mundtlige meddelelser:  

 

Rektors fratrædelse 

 

Med henvisning til orienteringen på sidste møde vedr. rektors fratrædelse meddelte formanden, at 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte i brev af 20. juni 2012 har meddelt, at 

Styrelsen ikke finder anledning til at fremkomme med bemærkninger om aftalens indhold. 

 

Revision af økonomiske forhold 

 

Formanden orienterede bestyrelsen om svar af 18. juni 2012 til Styrelsen for Videregående Uddannel-

ser og Uddannelsesstøtte på anmodning af 1. juni 2012 om uddybning af tidligere spørgsmål. 
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Ansøgning om ændret dimensionering 

 

Ministeriet har færdigbehandlet indkomne ansøgninger om ændret dimensionering, og UC Syddan-

mark har fået afslag på forhøjelse af dimensioneringen på uddannelsen til bioanalytiker fra 37 til 40, 

på uddannelsen til ergoterapeut fra 69 til 80 og på PB i ernæring og sundhed fra 42 til 60. Birthe Friis 

Mortensen ærgrede sig og nævnte, at arbejdsmarkedsbehovet skal underbygges i den næste ansøg-

ning. 

 

Bestyrelsesmedlem til Erhvervsakademi SydVest 

 

Rektor orienterede om henvendelse fra Erhvervsakademi SydVest om udpegning af en afløser for Sø-

ren Vang Rasmussen til bestyrelsen for EA SydVest. Bestyrelsen pegede på Birthe Friis Mortensen, 

som sørger for besvarelse af henvendelsen. 

 

Ad. 4. Konsekvenser af den nye læreruddannelse, orientering v. studiechef Hans Tauman, 

bilag 

 

Regeringen indgik den 1. juni 2012 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en ny 

læreruddannelse, og aftaletekst og pressemeddelelse var udsendt til bestyrelsen. 

 

Carl Holst bød velkommen til studiechef Hans Tauman, som deltog i dagsordenspunktet, og bad om, 

at bestyrelsen fik en orientering om indhold og udfordringer i reformen for læreruddannelsen ved UC 

Syddanmark set fra bestyrelsens synsvinkel. På en række centrale punkter lægges der op til en grund-

læggende ændring af læreruddannelsen. Fra at være inputstyret – i form af fagopdeling – skal den 

nye læreruddannelse være outputstyret via centrale kompetencemål.  

 

Hans Tauman indledte med et tilbageblik på de seneste seks år med den nuværende læreruddannelse, 

akkreditering heraf, skifte af ministerium til Uddannelsesministeriet og dermed anden tænkning, ned-

sættelse af følgegruppe for ny læreruddannelse og nu resultatet af arbejdet: Reform af læreruddan-

nelsen med udgangspunkt i 16 grundsten. Bestyrelsen fik et inspirerende oplæg om samtlige grund-

sten i den nye læreruddannelse, hvor især følgende blev fremhævet: 

 

 Outputstyring (kompetencemål) 

 Højere krav 

 Folkeskolefag skal også være fag i uddannelsen 

 Lærerne skal undervise i fag, de har undervisningskompetence i (tre undervisningsfag) 

 Styrkelse af lærernes grundfaglighed 

 Mulighed for at skabe ”fagprofiler”, eksempelvis science eller inklusion 

 Krav til praktikskolerne om uddannede praktikkoordinatorer/praktiklærere 

 Tre perioder med bedømmelsespraktik 

 Samspil med andre uddannelser både internt og med andre uddannelser i ind- og udland 

 Optagelseskvotient på 7,0 og derudover optagelsessamtaler 

 Fokus på entreprenørskab og talentforløb 

 Mere praksis ind i uddannelsen 

 Lærerne i folkeskolen skal kunne deltage i enkelte moduler som efteruddannelse. 

 

Hans Tauman sammenlignede grafisk den nuværende læreruddannelse med skitse til ny uddannelse, 

hvor det samlede antal ECTS-point stadig er 240, men fordelingen af elementerne er forskellig. 2007-

læreruddannelsen blev skematisk sammenlignet med 2013-læreruddannelsen, og der blev gjort op-

mærksom på, at der var elastik i sammensætningen. Herefter visualiserede Hans Tauman udfordrin-

gerne i den nye læreruddannelses struktur – modulisering, toninger og internationalt udsyn og gav et 

eksempel på, hvordan den enkelte studerende meget fleksibelt kan sammensætte sin uddannelse 

efter ønske og interesse - men også med risiko for at komme til at ”flakse”. 

 

Hans Tauman afsluttede sit indlæg med en opsummering af udfordringerne, som forestår inden den 

nye læreruddannelse træder i kraft i sommeren 2013, herunder også hvilken STÅ-udløsning den nye 



 

 

 Side 3/5 

 

ordning medfører, og Hans Tauman nævnte, at udfordringerne naturligvis tænkes ind i udviklingskon-

trakten. 

 

Carl Holst takkede Hans Tauman for en spændende gennemgang og overblikket over de udfordringer, 

der forestår i arbejdet med den nye læreruddannelse. Formanden gav herefter ordet frit. 

 

Poul Flack-Jensen udtrykte forundring over, at karakteren 7 er så vigtig for gennemførelsesgennem-

snittet, hvortil Hans Tauman kunne oplyse, at halvdelen af alle lærerstuderende på landsplan ikke ville 

kunne optages i dag efter de kommende krav. Dette gælder især drenge. Bjarne Graabech Sørensen 

mente, det var uacceptabelt og et udtryk for mistillid fra politisk hold med den udmeldte optagelses-

kvotient. 

 

Bjarne Graabech Sørensen hilste til gengæld sporskiftemulighederne velkommen som en integreret 

proces mellem forskellige uddannelsesinstitutioner. 

 

Dan Madsen glædede sig over det kommende kvalitetsløft i uddannelsen og opfordrede til, at potenti-

elle studerende tiltrækkes af netop dette løft, og at det synliggøres i markedsføring. Formanden bad 

rektor bringe dette videre til både Bestyrelsesforeningen og Rektorkollegiet. 

 

Birthe Friis Mortensen hilste regeringens redegørelse ”Om større sammenhæng i det videregående 

uddannelsessystem” velkommen og supplerede, at hun oplever et ”knæk” både når elever forlader 

folkeskolen, efter ungdomsuddannelse/gymnasiet, hvor eleverne, især fra STX, foretrækker universi-

teterne. Professionshøjskolerne har her til opgave at gøre sig attraktive. 

 

Bent Hansen havde en stor opfordring til læreruddannelsen om at udnytte muligheden for jobbytning.  

Hans Tauman mente, det var en spændende, fagpolitisk diskussion, der var lagt op til. 

 

Anders H. Simonsen mente, det var vigtigt at screene for disciplin i optagelsessamtalerne. 

 

Dan Madsen var med baggrund i manglen på ingeniører i Esbjerg begejstret for tankerne om science 

forløb. 

 

Hans Tauman fortalte vedr. entreprenørskab og talentforløb, at læreruddannelsen i Haderslev samar-

bejder med HTX om talentudvikling, og at erfaringerne herfra bruges i udvikling af noget tilsvarende i 

Esbjerg. 

 

Birthe Friis Mortensen supplerede med opfordring til etablering af flere entreprenørskabskontrakter. 

 

Anders H. Simonsen opfordrede ledelsen til at huske personalet og give rammer i det forestående 

arbejde. Medarbejderne skal nok løfte opgaven, hvis rammerne er til stede. Samtidig fik Anders H. 

Simonsen svar fra Hans Tauman på sit spørgsmål om, at det er koblingen til kommunerne, der er 

medvirkende til valget af fagoprettelse. 

 

Ad. 5. Status på budgetudfordringerne, herunder overordnede principper for udvælgelse af 

områder hvor der skal foregå tilpasninger, bilag 

 

Carl Holst gav ordet til Claus Kokholm, som fremlagde status på tilpasningsprojektet. Status for æn-

drede budgetforudsætninger udviser siden sidst en yderligere negativ afvigelse (i indtægter) på -1,2 

Mkr., hvilket skyldes manglende oprettelse af et budgetteret PAU-GVU-hold i Kolding og dermed en 

forventet yderligere omsætningsnedgang i 2012 på -9,5 Mkr. (mod -8,3 Mkr. ved senest fremlagte 

status). Det bliver altså sværere og sværere, ifølge økonomidirektøren.  

 

På omkostningssiden er der pr. 18. juni 2012 opnået besparelser på 7,9 Mkr. Det ligger direktionen 

meget på sinde, at tilpasningsprojektet får en ordentlig proces, og der er anslået 2 Mkr. afsat til hhv. 

outplacement, psykolog og fratrædelsesgodtgørelser, hvilket resulterer i en forventet yderligere om-

kostningsnedgang i 2012 på 0,6 Mkr. Nettoudfordringen vedr. 2012 opgjort pr. 18. juni 2012 udviser -

8,9 Mkr. og et estimeret resultat for 2012 på -6,8 Mkr. 
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I forbindelse med budgetudfordringen 2013 er der opnået varige besparelser på 15,2 Mkr. ud af den 

samlede udfordring på 25 Mkr., og restudfordringen blev præsenteret i direktionens forslag til en 

overordnet køreplan for udvælgelse af områder til tilpasning bestående af hhv. trin 1. etablering af en 

selvbærende økonomi i CFU-aktiviteter og EVU/Videncenteraktiviteter og trin 2. den del af udfordrin-

gen, som ikke bliver fundet i trin 1, fordeles forholdsvis mellem de resterende aktivitetsområder 

(grunduddannelser og fællesområde). 

 

Det samlede besparelseskrav kendes formentlig først ultimo august 2012, hvorefter direktionen kan 

lave besparelsesestimatet på et faktuelt grundlag. Der sigtes efter, at sparerunden er afsluttet i sep-

tember. 

 

Formanden takkede for statusfremlæggelsen. 

 

Anders H. Simonsen spurgte fra medarbejderside, om man i forbindelse med bl.a. rektorskiftet ikke 

kunne fritage institutionen for økonomisk at skulle dække disse omkostninger i 2012 ved at finde til-

svarende besparelser på andre områder. 

 

Carl Holst slog fast, at udfordringen skal ses og løses som en helhed, hvilket bestyrelsen var enig i. 

 

Poul Flack-Jensen havde spørgsmål til benchmarking og ikke sammenlignelige uddannelser, hvortil 

Birthe Friis Mortensen nævnte, at der er stor opmærksomhed på dette i undersøgelsen, men at vi har 

brug for sammenligningstal og data om vores uddannelser, både der, hvor de har ens rammefinansie-

ring og der, hvor der er forskel. Vi har det dilemma, at grunduddannelser, som gennemføres inden for 

de givne rammebevillinger, ikke altid ønsker at støtte uddannelser med underskud. Dan Madsen 

nævnte endvidere muligheden for ekstern benchmarking, ligesom han gerne ville vide, hvor mange 

opsigelser, der var tale om. Anne Jørgensen opfordrede direktionen til at handle hurtigt, til at se på 

ledelsesstruktur, på administration, på mellemledere og ledelse samt være mere konkrete vedr. ud-

dannelser, der giver underskud. 

 

Bestyrelsen drøftede situationen, der var spørgsmål og råd til ledelsen, og der var enighed om at fast-

holde den aftalte plan for effektuering af tilpasningen. 

 

Økonomidirektøren svarede Anne Jørgensen vedr. harmonisering på studieadministrationerne, at stil-

linger ikke genbesættes, og at pengene går til kerneydelserne. På Dan Madsens spørgsmål svarede 

Claus Kokholm, at hvis besparelseskravet er 10 Mkr., svarer det til ca. 20 fuldtidsstillinger, og endvi-

dere oplystes, at Deloitte evt. involveres i ekstern benchmarking. 

 

Rektor konkluderede, at de kommende store udfordringer var kendte i 2010, hvorfor oprettelse af 

mange nye stillinger kunne undre, men nu forestår den nødvendige tilpasning. Professionshøjskolerne 

er ramt af både punktbesparelser og af den generelle krise, og en oprydning nu kan og skal vi gen-

nemføre. UC Syddanmark er bundsolid – vi har gjort det godt, sagde Birthe Friis Mortensen, og vi 

tager ”smækket” nu. Organisationsdiagram, ledelsesstruktur og geografi vil rektor gerne gennemtæn-

ke og arbejde med inden udmelding om stramninger på ledelsessiden. 

 

Anders H. Simonsen tilkendegav fra medarbejderside respekt for, at så meget allerede er sparet, situ-

ationen kunne have været meget værre. Det er vigtigt, at snittet tages nu og på en kvalificeret måde. 

Anders H. Simonsen gjorde endelig opmærksom på bekymring om, at der i Afdelingen for Udvikling og 

forskning sidder medarbejdere, der støtter op om hele organisationen, og at det i særlig grad er dem, 

der skal bidrage til sammenhængen i den fremtidige økonomi, hvilket Poul Flack-Jensen var enig i. 

 

Carl Holst afsluttede drøftelsen og konkluderede, at bestyrelsen hermed havde godkendt planen for 

den sidste del af sparerunden, at bestyrelsen bemyndigede formandskabet sammen med rektor til at 

gennemføre processen på vegne af bestyrelsen, således at tavlen er ren til start i 2013 og endelig, at 

det lå den samlede bestyrelse meget på sinde at fremstå troværdige. 
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Ad. 6. Bestyrelsesseminaret i september – tema 

 

Direktionen indstillede, at det planlagte bestyrelsesseminar i september ændres til et ordinært besty-

relsesmøde bl.a. af hensyn til rektors forberedelse af bestyrelsesseminaret. Dette tog bestyrelsen til 

efterretning, og tidspunktet for det ordinære bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 11. sep-

tember 2012 kl. 9-12 på Campus Esbjerg. 

 

Bestyrelsesseminaret udskydes til foråret 2013. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

 

Kommunikation i forbindelse med tilpasningsprojektet 

 

Anders H. Simonsen spurgte til plan for evt. henvendelse fra pressen, hvortil formanden svarede, at 

en kommunikativ plan internt vil være klar. Heri vil også en evt. fordeling af kommunikationsopgaven 

fremgå.  

 

Evaluering af pædagoguddannelsen 

 

På spørgsmål fra Dan Madsen vedr. evaluering af pædagoguddannelsen orienterede Alexander von 

Oettingen fra deltagelse i en konference om pædagoguddannelsen, der fokuserede på fire hovedpunk-

ter: 

 

 Generalist- versus specialistuddannelse 

 4-årig uddannelse 

 Hvor megen undervisning? 

 Lønnet praktik? 

 

Poul Flack-Jensen supplerede vedr. nyt forsøgsforløb i forhold til Socialpædagoguddannelsen, hvor den 

lønnede praktik af økonomiske årsager er bibeholdt. 

 

Birthe Friis Mortensen supplerede, at der er en generel problemstilling for professionsbacheloruddan-

nelserne: Der er tale om studerende (ikke elever), der skal tage ansvar for egen læring og som skal 

kunne tilegne sig stof – også ud over det, der præsenteres ved klasseundervisning - og arbejde med 

det. Vi står med et dilemma, der skal løses i fællesskab professionshøjskolerne imellem. Hvad er det, 

der motiverer de studerende? Hvad kan de? Hvad har de brug for, fra os, for at (for-)blive dygtige, 

flittige, selvkørende studerende? Det vil vi undersøge i et særligt projekt hen over efteråret og 2013.  

 

Carl Holst ønskede til slut alle en god sommer. 

 

 

 

 

 

Godkendt 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

    Carl Holst, bestyrelsesformand       Birthe Friis Mortensen, rektor 


