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1. Godkendelse af dagsorden 
Udvalget besluttede at udskyde punkt 3 til næste møde. Dagsorden blev godkendt med 
en orientering omkring Playful Learning under eventuelt. 

2. Opfølgning på temadagen med bestyrelsen 
Udvalget drøftede indtryk fra temadagen 

- Der skal ro og fordybelse til for at lave kvalitet 
- Gøre afstanden mellem uddannelse og aftagerfelt mindre 
- Oplægget af Anders Seneca omkring fokus på kerneydelsen 
- Det fungerede faktisk, at der var en drøftelse i udvalget efter oplæggene 
- Alle skal kigge mod Nord – er vi enige om, hvor Nord er? 
- Den strategiske rammekontrakt som noget, der skal inddrages i udvalgets ar-

bejde 

3. Forholdet mellem uddannelse og aftagerfeltet 
Udsat til næste møde 

4. Temamøde 
Udvalget har aftalt at afholde et temamøde den 19. september om strategiske mål 1 fra 
den strategiske rammekontrakt: rekruttering og fastholdelse af studerende fra ikke uddan-
nelsesvante hjem, mænd og talenter og hvordan afdækker UC SYD aftagerfeltets behov 
for dimittender.  
Udvalget drøftede hvilke data, der er brug for til temamødet. Både UC SYD og udvalgets 
medlemmer og organisationer skal bidrage til indsamlingen af data. [Udvalgets medlem-
mer skrev sedler med forslag til data og problemstillinger, der kunne drøftes på temamø-
det. Jesper Wiese indsamlede sedlerne ved mødets afslutning]  

5. Studielivet på UC SYD’s pædagoguddannelse 
Martina Metzger og Martin Lind holdt et oplæg omkring hvordan studielivet opleves på UC 
SYD 

- Deltagelsespligt eller mødepligt – de studerende ønsker mødepligt – især fordi 
de har brug for at alle mødes til gruppearbejde og samarbejder om opgaver. 

- De studerende mangler information om laboratorie tid. Det kunne skrives ind i 
studieordningen, for den opleves af nogen som fri tid og ikke tid til læring 

- 5. semester TPE var et dårligt opbygget forløb i Esbjerg men ikke et problem i 
Aabenraa. Udvalget var enige om, at TPE er enormt vigtigt for uddannelsen. 

- De vil gerne ses som studerende (om end de mener, mødepligt er vigtigt) 
- Arbejdsmiljø – studerende vil gerne have lov til at udsmykke lokaler.  

Udvalget drøftede, om forskningen kan bruges som afsæt til at flytte holdningen i 
organisationen og eventuelt bringe drøftelsen ind i bestyrelsen 

- Studerende oplever, at aftagerfeltet er utilfredse med at studiedage ligger spora-
disk, så det er svært at finde vikarer. Udvalget drøftede om studiedagene kunne 
lægges på faste dage/perioder eller om det ikke er godt nok, at praktikstedet ved 
praktikkens start ved, hvornår studiedagene ligger. 

- Studerende er ikke tilfredse med undervisningen på studiedagene. [se punkt 6] 
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- 2/3-dels samtaler er begyndt at ske med skype men det fungerer ikke af tekniske 
årsager. Studerende oplever det som upersonligt og vil gerne have besøg i prak-
tik. Udvalget drøftede hvad mulighederne er indenfor rammerne samt, at Skype-
møder er sådan det fungerer i praksis, hvilket studerende må vænne sig til. 

- Vinteroptaget i forhold til praktik på skole-fritidsområdet betyder, at studerende 
får selv-betalt sommerferie i flere uger, når skolen/SFO er lukket. Udvalget drøf-
tede, om der kan findes løsninger 

- De studerende føler sig ikke rustet til at arbejde innovativt/ med entreprenør-
skab. Kan uddannelserne have mere fokus på det i grundforløbet? 

 
Udvalget spurgte til de sociale aktiviteter. Martin og Martina fortalte, at der er aktiviteter 
som fredagsbar og mulighed for at dyrke sport i hallen, men ikke aktiviteter arrangeret af 
UC SYD – de studerende skal selv arrangere det hele. Fredagsbaren på Aabenraa er 
ikke særlig hyggelig. Overordnet set vil mange studerende hellere gå, når dagen er slut, 
end at blive på campus. 

6. Studiedage i praktikken 
Udvalget besluttede, at udskyde punktet til næste gang men invitere en ansvarlig for stu-
diedagene til at fortælle om studiedagene. Udvalget vil gerne drøfte indhold i studieda-
gene og hvornår studiedagene ligger. 

7. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 
Kirsten Skaastrup orienterede om, at grunduddannelsen, forskningen og videreuddannel-
sen benytter sig af de samme undervisere, så det kan være et udfordrende vilkår at plan-
lægge vagtskema. Efter- og videreuddannelse (EVU) er salgs- og marketingsorienteret, 
og når der er et salg, skal der iværksættes uanset om en underviser er ledig til at under-
vise.  
Til den styrkede læreplan for 0-6-årige kunne kommunerne søge midler til et kompetence-
løft af medarbejderne. Kompetenceløftet kan ske både i kommunernes eget regi eller via 
professionshøjskolerne. 5 kommuner har valgt at bruge UC SYD. Alle 3 pædagoguddan-
nelser er i spil sammen med en underviser fra ledelsesuddannelsen. 
 
Kirsten spurgte udvalget, om der udbydes de rigtige uddannelser nu, eller om der er be-
hov for andre uddannelser? Poul Flack-Jensen spurgte til nye tiltag indenfor demensom-
rådet og sundhed/hygiejne/medicinhåndtering og forslog en sparringsgruppe, fordi Pati-
entsikkerhedsnævnet banker på. Anja Andreasen Schøler fortalte, at de i Ribe har en sy-
geplejerske til at undervise på området. Kirsten kunne oplyse, at der er en konsulent i 
gang med at oprette et tiltag på demensområdet, mens Kirsten tager sundhed/hygi-
ejne/medicinhåndtering med tilbage til EVU og indkalder til et møde omkring det med kon-
sulenten og medlemmer af udvalget. Anja og Poul vil gerne deltage.  
 
Udvalget aftalte at fortsætte drøftelsen af EVU på næste møde. 

8. Meddelelser fra formanden, institutchefen og udvalgets 
medlemmer 

Pædagoguddannelsernes årsmøde i Odense 6. marts 2019 handler om den gode praktik 
og er arrangeret af UCL. Jesper sender invitationen ud til udvalget, når invitationen kom-
mer. Der opfordres til at så mange som muligt deltager. 
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9. Eventuelt 
Anne Birgitte Hermansen orienterede om, at Pædagog- og Læreruddannelserne på 
landsplan er indgået et samarbejde med LEGO-fonden for at implementere Playful Lear-
ning. Der skal oprettes et lege-laboratorium på campus. Anne Birgitte vil kontinuerligt ori-
entere om projektet.  
 
 
Til næste møde 

1. Forholdet mellem uddannelse og aftagerfeltet 
Drøftelse af hvordan uddannelse og aftagerfelt kommer tættere på hinanden 

2. Studiedage i praktikken 
Drøftelse af indholdet på studiedagene, herunder hvornår lægges indkaldet - for-
stået som strukturelle udfordringer (hvornår i praktikken, hvad tid på dagen) Der 
inviteres en ansvarlig på området, til at fortælle om planlægning og indhold af 
studiedagene 

3. Drøftelse af EVU 
4. Data til temamøde i september. Opsamling på forslag indsamlet på dette møde 

og aftale indsamling af data. 
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