
 

 
 

 
Referat fra uddannelsesudvalgsmødet 

tirsdag d. 2. december kl. 15.00 – 17.00  

i lokale A2, Campus Kolding, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding 

 

Dagsorden: 

 

Præsentation af deltagere 

 

Afbud fra: Ingrid Marie Sønnichsen 

Afbud fra: Per Olesen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. Kim har bedt Thyge Tegtmeier om at sige noget om studie-

aktivitetsmodellen, derfor deltager Thyge i dette møde. Denne fremlæggelse ligger til 

grund for spørgsmål om, om de studerende får endnu mindre undervisning end 

tidligere. 

 

Ekstra punkt sættes ind under pkt. 4 – aflyst møde i praktikpladsforum og brev fra 

Tønder Kommune. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst - bilag 1 

Ønske: Er der mulighed for ændring af tidspunkt for kommende møder med start kl.  

15.30/16.00.  

 

Vedr. praktikken: de studerende skal være fremmødt 50% for at kunne blive 

indstillet til prøve. Dette bliver indskrevet i studieordningen. Forespørgslen er sendt i 

høring hos en jurist ang. tolkningen.  

 

Spørgsmål: 50% er det incl. egne sygedage, barns sygedage m.v.? 

 

Dialog om debatterne omkring de 50%, da der jo er 2 områder af praktikken – 

arbejdsforhold – studieforhold der skal ses på.  

 

Spørgsmål: ved en evt. afskedigelse er der jo ingen repræsentant fra praktikstedet 

ved en evt. eksamen. Hvad gør man så ved det?  

 

Argument: nogle studerende vil lave rytteri i forbindelse med disse 50% - det var der 

ikke fuld enighed om i debatten. Hvad er interessen fra uddannelsesstedernes side 

for denne snitflade? Der kunne f.eks. være særlige situationer, eks. i forbindelse med 

sygdom/barsel. 

 

Konsekvensen skal tænkes ind i modulerne – både i praktikken og i uddannelsen.  

 

Bemærkning: det er fair nok, at der kan dispenseres ved særlige forhold.  

 

Bemærkning: På den gamle uddannelse var der 50% tilstedeværelse og det 

fungerede ret godt. Erfaringsmæssigt antages det derfor ikke at være et problem. 

 

Baggrunden for den ny uddannelse: højnelse af praktikken.  

 

Med de 50% vil man signalere, at det ikke er nok at deltage et par dage.  

 

 

Vi afventer efterfølgende ledernetværkets og ekspertudvalgets afklaring på dette.  
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I forhold til referatet vedr. SU-finansiering af lønnede praktikkerne: Der er lavet 

lovgivning omkring dette, så det er stadig lønnede praktikker, der er gældende. 

 

3. Ny uddannelse 

 

 a: status – information  

 

Generelt: det går op for underviserne, at det bliver en anderledes undervisning: 6 

ugers moduler bliver hårdt. Vi kommer til at korrigere lidt, når det er kørt igennem et 

par gange. Erfaringerne bliver opsamlet løbende. Der har ikke været væsentligt 

frafald på uddannelsen her i de tre steder 

 

Der er evaluering af alle modulerne. 

 

Der ønskes et 1-2 dages pusterum fra de studerende mellem modulerne.  

 

Selv om de studerende er hårdt spændt op – overgangsordningen – synes de modul-

opbygningen er den bedste. Det er holdningen. Det er hårdt, men rigtig godt.  

 

De studerende oplever, at der er rigtig meget undervisning. Aktivitetsmodellen bliver 

synlig for dem. De synes, de er meget hængt op.  

 

Fordele ved korte forløb: evaluering og afslutning.  

 

Vi har fokus på, at de studerende er aktive og deltagende. Disse signaler kommer 

hurtigt ud blandt de studerende. Vi prøver at rydde op i de studerende, der ikke 

gider være studerende/deltage. De skal jo ud på arbejdsmarkedet efterfølgende.  

 

Helt fint, at der strammes op på den nye studieordning. Man krediteres sideløbende, 

inden man fortsætter. Praksis vil gerne have højnet standarden af pædagogfaget.  

 

Med den nye uddannelse bliver de studerende meget mere arbejdsparate. Der har 

været bemærkning fra de studerende om, at det tidligere har været for ”løst”.  

 

Den nye uddannelse er også mere rettet mod arbejdsmarkedet. Mere dialog mellem 

arbejdsmarkedet og uddannelsesstedet. Hvad kan der bygges videre på?  

 

Der skal være opmærksomhed på:  

 

 - fordybelse (7 uger er ikke ret lang tid),  

- svært ved at gøre studerende parate til at lave bach.opgave (det skal man virkelig 

  tænkes ind),  

- pauser (de studerende stresses af de 4 kvadranter).  

- Det kan være stressende at skulle afslutte et modul samtidig med, at der skal  

  igangsættes noget nyt. 

 

Kommentar: vi skal ikke kun have handlende studerende ud, de skal også være 

lærende. Arbejdsmarkedet bliver mere og mere presset – der er ikke tid til 

refleksion. Virkeligheden er ikke, at der er meget tid til meget refleksion.  

 

Stud-puls: overgangsordningen – fordybelsen: de synes, der er rigtig fordybelse 

fordi de synes, at det lige pludseligt begynder at hænge sammen. Der skal være 

opmærksomhed på fordybelsesrummet, men den studerende føler der for en form 

for fordybelse.  Da det samlede giver fordybelse og sammenhæng. 
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 b: præsentation af indhold i modul 1 + 2  - information og drøftelse 

 

Orientering og kort diskussion af hvordan der er arbejdet med 

studieaktivitetsmodellen på de første moduler af den nye uddannelse. Kvadrant 2-

timerne skemalægges og deltagende undervisere sætter i fællesskab indhold på, og 

erfaringen er, at studieaktivitetsmodellen har medført større og mere konsekvent 

fokus på at udnytte den studietid som ikke er direkte konfrontationsundervisning, og 

en højere grad af afstemning af forventninger til brug af studietid. Et princip i 

arbejdet med de forskellige kvadranter er at det går ud på at hjælpe så mange som 

muligt til aktiv deltagelse, ikke ved at sænke kravene, men ved at tydeliggøre veje til 

at deltage aktivt 

 

Spørgsmål: bruges modellen på alle moduler? Ja, det gør de.  

 

Bemærkning: det er dobbelt godt – tydeliggørelse af forventninger.   

 

Studieaktivitetsmodellen bruges i modulerne, og den ligger også på vores 

hjemmeside.  

 

Der er gode dialoger med de kommende studerende på vores åbent-hus-

arrangementer om timeforbruget på at være studerende i UCSyddanmark.  

 

Modellen har jo været udsat for kritik, men den har fået sin berettigelse. Man bruger 

sine tidligere erfaringer på at udvikle fremtiden. 

 

Som underviser skal man forberede både kvadrat 1 og kvadrat 2 – samt oplyse om, 

hvad der kan ske i kvadrant 3 og 4.  

 

Nu bliver det ekstremt tydeligt med forventningerne til hinanden ifm. Studie-

aktivitetsmodellen.  

 

Man bliver meget afhængig af et samarbejde med aftagerfeltet som 

uddannelsessted. Der skal være muligheder for de studerende. Denne mulighed kan 

lige så godt være ude i praksisfeltet. Det er noget, der skal udvikles. En anderledes 

udvikling end den, der bare lige omhandler praktikken.  

 

Netstuderende: hvordan gribes det an? På september-holdet er der knyttet 2 

undervisere – der gør de det, at der beskrives, hvad det er for nogle vinkler, de 

studerende kan møde. Hvordan de får læst teksterne, og hvordan de får 

tilbagemelding herpå. Der bruges vores diskussions-fora. På net-uddannelsen får de 

samme timetal som de ordinære studerende. Didaktikken beskrives dog forskelligt. I 

1. modul havde de 5 fysiske dage kl. 8.00 – 17.15. De arbejder i diskusisons-fora og 

afleverer opgaver, som underviserne hele tiden giver feed-back på. De studerende 

ser også hinanden som hinandens feed-backere. Der arbejdes med præsentations-

portefolie. De fysiske dage: der hvor de er aktive sammen, der laves de ting, hvor 

man kan lave andet end skrive-bords-arbejde.  

 

Prioritet: vejlening på portefolie-opgaven foregår face to face. Feed-backen foregår 

også fra underviseren via face to face. 

 

Indholdet er det samme som på ordinære uddannelse – det foregår bare på cyper- 

 space. 
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Kvadrant 4 kan godt være lidt andersledes – der ligger ikke så mange timer, som 

hos de ordinære studerende. Så er der nogle af de net-studerende, der er 

initiativtagere til  andre opgaver.  

 

4. Samarbejde omkring praktikken  

 

 a: Samarbejde med kommunerne fordeler studerende, især her i den kommende  

     periode (2015-16) hvor der er ekstra mange lønnede studerende der skal ud i  

     institutionerne – drøftelse 

 

Vi hører, der er nogle problemer: hvordan kan institutionen håndtere den stigende 

masse, der er i 2015-16? Hvordan ser det ud med eksamen i praktikken? Hvordan 

opnår vi, at så mange som muligt – praktikvejlederne – bliver løftet til at være 

eksaminatorer?  

 

Vi har en praktikkoordinator på hver campus, der er ansvarlig for praktikken.  

 

Samarbejdet med kommunerne om fordelingen og om der er pladser nok. 

Praktiktidspunkterne har nogle andre starttidspunkter – der vil derfor være 

overlapning. Det er en kæmpe udfordring for kommunerne. Vi er i tæt dialog med 

kommunerne. Vi prøver at give meget detaljerede oversigter over vores behov. Så 

der er mulighed for kommunerne for at planlægge. 

 

Det er vanskeligt at være så præcise, grundet diverse bevægelser (barsel, orlov, 

ophør). Vi har ikke manglet pladser i Kolding – men det er strammere, end det 

tidligere har været. 

 

Vi forsøger at samarbejde om fordelingen med kommunerne, så praktikfeltet 

udnyttes optimalt. 

 

Angående opkvalificering af praktikvejledere på praktikstederne, så er der jo udbudt 

et kurusus af efter- og videreuddannelsen. Der bliver holdt mange kurser for 

kommende vejledere. Det er svært at sikre, at alle har nået at få kurset inden de 

modtager studerende.  

 

Udfordring: den kommende dimensionering fastholdes – der kan komme et 

fremtidigt problem omkring skole-fritids-området: det skal selvfølgelig drøftes.  

 

Problemstillinger omkring mangel på pædagoger om 4 år.  

 

 

Det er problematisk med så få pladser på skole-fritids-området.  

Der skal diskuteres, hvad der gøres fremadrettet.  Det er løst i denne omgang, men 

fremadrettet skal der gøres noget. 

 

En opfordring til, at de (planer om kommende studerende,) tal  som kommunerne får 

ud er de korrekte.  

 

Fælles arbejde om, at en praktikplads er en praktikplads- så det ikke kun er de 

centrale pladser, der er ”noget værd”. Transportproblemet bliver et issue, og det kan 

simpelt hen ikke være rigtigt.  

 

Bemærkning: vigtighed af at en praktikplads er en praktikplads uafhængig af 

geografi. Der skal gøres noget for at informere om dette.  
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Eksamen i forbindelse med praktikken: der er jo en udgift – det er kun fra 

Ministeriets side at den anses som udgiftsneutral.  

 

Bekymring: eksamen. Hvor skal det foregå? Ingen kompensation? Det er et stort 

minus. 

 

Vejlederne føler et stort ansvar og vil selvfølgelig være godt klædt på til sådan en 

opgave. 

 

Der er rigtig mange, der ønsker opkvalificering, og det kan være tidspresset. 

 

Kritik: Problematisk med vores kursustilbud. Beklageligt med pris på 

kursusafholdelse. Før var der anden prissætning. Da kursus ikke afholdes af 

grunduddannelsen, så er det ikke os, der prisfastsætter udgiften. Problemet bringes 

videre. 

 

Ang. skole-fritid: argumentation for at få øget dimensionering i forhold til færre 

dagtilbudspladser (nedlæggelse eller fusion). 

 

Enighed om, at der kommer til at mangle pladser på skole-fritidsområdet. Det vil kun 

vokse fra nu af. De 16% kommer ikke til at række. 

 

Et parameter: håbløst at kæmpe for en dimensionerings-udvidelse. Der er udmelding 

om nedsættelse af dimensioneringen. Som et politisk mål – der er p.t. modstand 

mod, at dette skal gennemføres. Der er generel opmærksomhed på at reducere i 

stedet for at udvide. Så en fastholdelse vil være Ok.  

 

Praktikportalen: mulighed for anderledes fordeling af praktik – mulighed for at søge 

fremadrettet vil blive anderledes.  

 

Ekstra punkt: der forventes øget pres på at anvende private praktikpladser. Der har 

været ordning om, at uddannelsesinstitutionen indgår en praktikkontrakt med den 

institution, de anvender. Der har været sager, hvor den studerende kommer i 

klemme med f.eks. timer/løn. Tilbud: med udgangspunkt i den kontrakt der er i 

Aabenraa – kan der laves ligelydende kontrakter med øvrige uddannelsessteder. Det 

vil være et godt tiltag.  

 

 

 b: Institutionernes vilkår omkring eksamen – erfaringer fra Kolding kommune og 

     drøftelse 

 

Den nye model: undervisernes erfaringer: det lyder meget positivt. Eksamenerne 

foregik her på UCSyddanmark, Kolding. Det er altså gået rigtig fint, og vejlederne 

giver udtryk for tilfredshed.  

 

Fredericia ønsker, at eksamenerne afholdes hos dem. Det kan give problemer 

omkring planlægning af selve eksamen. Dette skal der laves en drøftelse om, så det 

afvikles ens i UCSyddanmark. Der er ikke afvisning af, at det kan ske på 

praktikstederne – men det er et spørgsmål om logistik. Der er åbenhed fra 

UCSyddanmarks side. Ønske om at der udarbejdes retningslinier herfor. Der er jo 

ikke alverdens ressourcer for afholdelse hertil i institutionerne. Der ønskes derfor en 

løsning herfor. Ens vilkår.  

 

Til næste møde vil der være flere erfaringer at trække på.  
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Møde i praktikudvalget i morgen – der er punktet (bilag fra Tønder uddelt på mødet). 

Dette tages op på dette møde. 

 

 

 c: Hvordan vejlederne bliver opkvalificeret til at løse opgaven – information og  

 drøftelse 

  

 Punktet ikke nået på dette møde. 

  

 

 

5. Udviklingen af samarbejdet med aftagerfeltet - muligheder og begrænsninger og  

 hvilke etiske og praktiske forhold vi skal have en særlig opmærksomhed på – 

  drøftelse 

 

 Punktet ikke nået på dette møde. 

 

 

6. Efter- og videreuddannelse af pædagoger, information og drøftelse 

 

 Punktet ikke nået på dette møde. 

 

 

7. Eventuelt 

2015 er året hvor UCSyddanmark skal akkrediteres. Kan det være givtigt, at i hvert fald det 

felt, der hedder arbejdet med praksisfeltet, at dette tages på som i et punkt? Det vil komme 

som et bilag til næste møde. 

 

Næste møde 5/3 2015, kl. 16.00 – 18.00. Afholdes i Aabenraa. 

 

 

 

Anette Theet Rasmussen 

referent 

 


