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Referat af uddannelsesudvalgsmøde Medie- og 
sonokommunikation  
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 13.00 – 16.00  
Lembckesvej 2A, 6100 Haderslev, bygning G, lokale G12  
 
 
 
Deltagere:  
Inga Vind (formand), Aino Faurbye, Mette Lomholt Skjøttgaard (stu-
derende), Peter Hou, David Mondrup, Marianne Hviid, Jakob 
Weigand Goetz, Jonas R Kirkegaard, Nina Bendstrup (studerende), 
Mette Bonde (tilforordnet, ref.)  
 
Afbud: Sebastian Igens (studerende), Morten Breinbjerg, Daniel 
Schougaard og Toomas Moskvinov (studerende) 
 
DAGSORDEN: 

1. Godkendelse af referatet fra UU-mødet d. 26.04.2017 
1. Intet at berette  

2. Godkendelse af dagens dagsorden 
1. Studerende William Skov Hansen er stoppet på studiet og 

har dermed ikke meldt afbud (som oprindeligt noteret i 
dagsordenen) 

2. William Skov Hansen er erstattet af studerende Nina 
Bendstrup og Toomas Moskvinov 

3. Meddelelser fra formanden, studielederen og udvalgets medlem-
mer 

1. Mette B præsenterer UC SYD’s proces og foreløbige over-
vejelser om Uddannelses- og Forskningsministeriets er-
statning af den tidligere udviklingskontrakt, den strategiske 
rammekontrakt. UC SYD indstiller 5 mål til ministeriet. Må-
lene behandles frem til medio maj 2018, hvorefter de en-
delige mål danner den overordnede strategiske ramme for 
UC SYD i en 4-årig periode. Dvs. frem til 2021.   
Temaer, UC SYD har under drøftelse: innovation, tværpro-
fessionalitet, digitalisering og pædagogisk/metodisk til-
gange, chancelighed – uddannelsesfremmede hjem (møn-
sterbrydere), i regionen f.eks. repræsenteret ved unge 
mænd, talent og talentbegrebet (ikke kun medfødt, men 
også dem der vil udvikle talent) 
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På Medie- og sonokommunikation (fremover MS) mangler 
der f.eks. kvindelige undervisere og studerende. Uddan-
nelsesudvalget indstiller derfor til UC SYD’s bestyrelse og 
rektorat, at rammekontrakten giver mulighed for at tilpasse 
målene til den enkelte uddannelses behov.  

2. Mette B og Marianne Hviid fortæller kort om det store fæl-
les UU-møde den 28/9 2017.   
Temaet var her chancelighed, Mette eftersender Marian-
nes dokument/referat sammen med dette referat til uddan-
nelsesudvalget.  
MS perspektiv: studiets optagelsesprøve er en realkompe-
tencevurdering. Det giver rum for at optage dem, der har 
talent  
Aino: det er generelt svært for de studerende at sætte ord 
på, hvad de kan, når de er færdiguddannede. Her tilbyder 
Teknisk Landsforbund de nye dimittender assistance.  

4. Forhold omkring uddannelsen - beretning fra den forløbne periode 
v/ Jakob 

a. Jakobs løbende beretning vedhæftes som bilag. Neden-
stående er supplerende information til Jakobs skriftlige be-
retning: 

b. Rikke og Claus er stoppet på MS: Lars Tirsbæk er købt ind 
af UC Service som teknisk konsulent på uddannelsen. Det 
er en god løsning, når der ikke er berammet midler til at 
genopslå Claus Bays stilling 

c. MS er nu positivt turnusakkrediteret. Instruks og dokumen-
ter til spor F i UC SYD’s kvalitetssystem (dokumentation 
og udvikling af uddannelsernes videngrundlag) er nu (vi-
dere)udviklet af Jakob, Mette B og kvalitetskoordinator Pe-
der Johannesen 

d. PROINNO: gentages ikke i 2018, men tages op igen i 
2019. Jakob og Jesper Olsen (adjunkt på Grafisk Kommu-
nikation) har projektledelsesopgaven frem til afvikling i 
2019 

e. Udfasning af navnet Sonic College. UC SYD’s kommuni-
kationsafdeling har med udgangen af 2018 varslet en ud-
fasning af brandet Sonic College. På SYD’s nye hjemme-
side figurerer navnet ”lyddesigner”. 

i. Spørgsmålet er, hvad uddannelsen med rette og 
fordel kan kalde sig fremadrettet, da Medie- og 
sonokommunikator ikke er særligt mundret og hel-
ler ikke er et brand/et navn, de nuværende stude-
rende, aftagerne, de potentielle studerende eller 
feeder-skoler/institutioner kender uddannelsen un-
der.   

ii. MS kan umiddelbart ikke gå under navnet lyddesig-
neruddannelsen, da der oprindeligt fra ministeriets 
side blev henvist til, at et sådant navn indikerede 
en placering af uddannelsen under Kulturministe-
riet ( i stedet for Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet, red) 
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iii. Uddannelsesudvalget udtaler samstemmigt, at 1) 
det er en kolossal fejltagelse at skippe navnet So-
nic College. Uddannelsens nuværende navn Sonic 
College er et særdeles anerkendt og kendt brand i 
aftagerfeltet og blandt uddannelsens direkte mål-
gruppe. Navnet/brandet er bygget op gennem 7 år. 
Og 2) Processen med udfasning af brandet Sonic 
College er udfordrende. Der er f.eks. for kort tid til 
at tilrettelægge og gennemføre en ny brandstrategi 

iv. Uddannelsesudvalget indstiller samstemmigt til, at 
Mette B videresender dette referats punkt 4e di-
rekte til prorektor Alexander von Oettingen 

f. MS er nu godkendt af ministeriet til en udflytning til et nyt 
campus i Kolding, sandsynligvis i 2021. Se i øvrigt neden-
for under punkt 6 

g. Der er etableret et advisory board (fremover AB) på MS. 
Konstituerende møde er afholdt den 14.12.2017.  
AB er et forum til at drøfte aftagerfeltet. Det tiltrækker ty-
pisk andre profiler end de, der er medlemmer i uddannel-
sesudvalget. AB er ligeledes stærkt tilknyttet aftagerfeltet i 
hovedstaden. Næste møde i AB afholdes den 2. maj 2018 
i København 
Uddannelsesudvalget indstilling: de formelle snitflader 
mellem advisory boardet og uddannelsesudvalget bør af-
klares yderligere – herunder tydeliggørelse af de respek-
tive udvalgs formål og mål.  

5. Fokuspunkter for uddannelsen i 2018, med udgangspunkt i nota-
tet om uddannelsens DNA v/Mette  

a. Mette B præsenterer uddannelsens muligheder og udfor-
dringer. Uddannelsens nøgletal gennemgås, hvilket giver 
anledning til drøftelse af/kommentarer til flg. tema: 

b. Kan uddannelsen fortsætte med at dimittere ca. 35 lydde-
signere årligt? Er der et marked for lyddesign eller uddan-
ner MS til arbejdsløshed?  
Uddannelsesudvalget støtter, at MS i 2018 gennemfører 
en dimittend- og aftageranalyse, da tallene fra de nuvæ-
rende undersøgelser (herunder UC SYD’s egen dimittend-
analyse primo januar 2017 og uddannelsesguidens ”ud-
dannelseszoom”) ikke betragtes som valide.  
Drøftelse: skal vi styrke den internationale profil? Lave en 
international uddannelse og dermed tiltrække studerende 
fra det øvrige EU + udvide aftagerfelterne?  

6. Præsentation og drøftelse af ministeriets beslutning om prækvali-
ficering til udflytning af uddannelsen til Kolding v/Mette B 

a. Mette B orienterer som processen for 2018. Herunder, 1) 
at der er nedsat en styregruppe på UC SYD, hvor institut-
chef Anette Nicolaisen indgår. 2) UC SYD’s bestyrelse har 
valg konsulenthuset DK2 til at håndtere processen frem 
mod udflytningen. 3) UC SYD skal i 2018 have byggetilla-
delser mm. på plads. 4) Der starter en intern proces i 2018 
med inddragelse af studieleder, studiekoordinatorer fra de 
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to kommunikationsuddannelser MS og Grafisk Kommuni-
kation og studerende. Flg. er anbefalinger og input fra ud-
dannelsesudvalget til processen:  

i. Fællesarealer, pausearealer og kantine fremmer 
det sociale miljø på uddannelsen. Evt. etablere en 
kantine, der også kan fungere som spille- og event-
sted  

ii. Hente inspiration og erfaringer fra det nybyggede 
campus Aabenraa (indviet 15. september 2017) 

iii. Etablering af nærhedszone: underviserne skal 
være tæt på undervisningslokalerne 

iv. Bygherrerådgivere vil gerne have meget præcise 
anvisninger. Uddannelsen skal være skarp på sine 
kravspecifikationer og definere dem ud fra, hvilke 
behov og hvilke formål lokalerne skal dække 

v. Bestyrelsen på UC SYD vælger arkitekterne. Kan 
anbefale dem at vælge arkitekter, der har forstand 
på at lave lyd-lokaler  

vi. At nedsætte et bygge- og et flytteudvalg 
vii. Et centralt tema for udflytningen er at skabe fælles-

skab og sammenhold blandt studerende – at be-
vare den særlige ”højskolestemning”, der præger 
uddannelsen i sin nuværende beliggenhed 

viii. Samarbejde med andre uddannelser i Kolding  
7. Drøftelse af forslag til en anden model for uddannelsesudvalget 

og bemanding af det fremtidige uddannelsesudvalg v/Mette B 
a. Mette B orienterer om, at uddannelsesudvalgene i foråret 

2018 enten skal rekonstitueres i sin nuværende form eller 
nyetableres i forhold til næste konstitueringsperiode 2018 
– 2021. Konstituering af uddannelsesudvalg (generelt) føl-
ger konstitueringen af UC SYD’s bestyrelse.  

b. Mette B præsenterer en ide om at sammenlægge de tre 
kommunikationsuddannelsers uddannelsesudvalg til et en-
kelt uddannelsesudvalg fremadrettet. Flg. er input fra ud-
dannelsesudvalget: 

1. Muligheder: 1) større dynamik og mere procesori-
enteret debat med mange deltagere, 2) et formelt 
forum med fokus på at få de tre uddannelser til at 
hænge (mere, bedre, red.) sammen. 3) Et forum at 
drøfte fælles og tværgående udfordringer som 
f.eks. innovation, digitalisering, beskæftigelse mm. 
4) Kan uddannelsesudvalgene tale med større 
vægt, hvis de slås sammen?  

2. Udfordringer: 1) det uddannelsesspecifikke kan for-
svinde. 2) Udhuling af det fagfaglige fokus. 3) Hvor 
meget har de tre uddannelser tilfælles? 4) Er det 
formelt muligt inden for de givne rammer? 

3. Forslag: kunne man forestille sig en form, hvor de 
tre kommunikationsuddannelser bevarer deres 
eget uddannelsesudvalg, men hvor et eller flere år-
lige møder struktureres med en 1) fælles del til 
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drøftelse/workshops omkring tværgående mulighe-
der og udfordringer; og 2) en uddannelsesspecifik 
del efterfølgende. 

8. Evt. 
a. Næste møde i uddannelsesudvalget: den 25. april kl. 

13.00-16.00 
b. Mette B og Marianne Hviid mødes og drøfter næste skridt i 

forhold til rekonstituering/etablering af uddannelsesudvalg 
i næste periode, dvs. 2018 – 2021.   

 
Venlig hilsen 
 
Mette Bonde (MBON) 
Studieleder på kommunikationsuddannelserne/Head of Communication 
Studies 
Institut for samfundsfag og kommunikation 
 
MBON@ucsyd.dk 
+45 7266 5140 
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