
 

 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde den 05. marts 2015 

 
Deltagere: Merete Lund Westergaard, Poul Flack-Jensen, Lars Marling, Per Olesen, Pernille Hertzberg, 
Trine Etzerodt, Melanie Quvang (DSR Aabenraa), Charline Bossen, Anne Birgitte Hermansen, Kim Lar-
sen 
 
Afbud: Lasse Birkelund, Anja Andresen, Jette Lindgaard, Herdis Toft 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
Poul foreslog, at dagsordenen sendes ud via”edagsorden.dk”, idet det er mere iPad venligt, særligt når 
der er bilag til dagsordenen. 

 
2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 
3. Ny eksamensbekendtgørelse 
Kim orienterede om, at den er skubbet til september. Ændringer er, at det ikke længere er censor, der 
er afgørende ved uenighed om karakterfastsættelsen. Karakteren skal beregnes som et gennemsnit, 
der rundes op. 
Eksamen er i gang, når modulet går i gang. Hvis man stopper undervejs i en praktik, tæller det som 

et forsøg, med mindre man kan gå til sygeeksamen. Ved ikke afleveret skal der gives karakteren -
3/ikke bestået 
I undtagelsestilfælde kan man få et nyt forsøg i praktikken. Efter halvdelen af tiden i praktikken, skal 
den studerende gå til prøve, men i fuldt pensum. Her er der mulighed for at komme af med studeren-
de, der ikke kan gennemføre. 
Lars påpegede, at der er et spinkelt vurderingsgrundlag i 7-ugers praktikken - Praktik 1. De studeren-

de kan ikke meget, når de kommer i praktik. Kim sagde, at hvis de studerende ikke kan leve op til 

kompetencemålene, kan de ikke bestå praktikken. Der lægges op til en skærpelse i samarbejde med 
praktikinstitutionen. 
Poul spurgte, om der kunne udarbejdes overordnede kriterier til praktikstederne om grundlaget for 
vurderingerne. Per mente, at praktikstedsbeskrivelser er så præcise, at det bliver svært at lave gene-
relle kriterier. Der skal fokus på, hvad man kan forvente af studerende i Praktik 1. Pernille har erfarin-
ger fra Kolding, hvor de første prøver er gennemført. Pernille bedes sammen med de øvrige praktik-
koordinatorer samle sammen på historier her fra til næste uddannelsesudvalgsmøde. 

Anne Birgitte nævnte, at man i studieordningen kan fastsætte, hvornår man afvikler reeksaminatio-
ner, således at man undgår, at Praktik 2 studerende kommer bagud med deres praktikprøver. 
Kim bad om, at man til næste gang laver en registrering af, hvor mange uoverensstemmelser ved 
bedømmelsen ved praktikprøverne, der har været. 
 
4. Feedback i UC Syddanmark – information og drøftelse 

UC Lillebælt blev ikke akkrediteret, og det har affødt historier i pressen om, at de studerende ikke har 

fået undervisning og feedback. Kim påpegede, at der er ingen ledelsesmæssige begrænsninger på, 
hvad de studerende må få af feedback. Det er vigtigt at være præcise i beskrivelsen til studerende 
om, hvor de kan forvente feedback. Ved eksamen er det karakteren, der er feedback. 
Anne Birgitte sagde, at det handler meget om ord og begreber, og det skal defineres, hvad feedback 
er.  
Poul sagde, at man skal tydeliggøre forskellige former for tilbagemelding. Undervisning er nu defineret 

overfor de studerende med studieaktivitetsmodellen. Feedback kan også bruges i arbejdet med stra-
tegier i forhold til fastholdelse af de studerende. Hvad er det, vi ikke gør godt nok? 
Trine sagde, at mange forskellige læringsformer giver forskellige former for fedback. Det skal undervi-
serne være meget opmærksomme på. Det skulle gerne blive synligt i modulplanerne. 
Kim sagde, at når der ikke ligger faste rammer, kan underviserne blive usikre på, hvor meget feed-
back, der skal gives. 
 

5. Samarbejdsaftale mellem private praktiksteder og UC Syddanmark  

Poul ridsede op, at i 90’erne var der i praktikpladsudvalget i Sønderjyllands Amt lavet en samarbejds-
aftale med private opholdssteder. Der er nu forslag til en ny udgave i 2015, idet der kan forudses 
problemer med at finde tilstrækkelige praktikpladser. Derfor kunne det være en god ide, at alle ud-
dannelsessteder benytter den samme aftale.  
Anne Birgitte sagde, at hun oplever anerkendelse fra praktikstederne i forhold til at formaliseret afta-

le, og for de studerende er det godt. 
Trine spurgte til ordet supervision i punkt 4. Det gav debat om, hvordan ordet skal opfattes her i den-
ne sammenhæng. Det er den vejledning og sparring man har. Det er et samarbejde mellem uddannel-
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sen og praktikstedet. Sparring både generelt og i det konkrete praktikforløb. Det blev besluttet, at 

Poul skal lave en ny formulering, hvor ordet supervision ændres til det, der reelt sker.  
 
6. Forskningsprojekter  projektet om køn, seksualitet og mangfoldighed og FOU vedr. ud-
landspraktik  
Kim oplyste, at der kan søges midler til forskningsprojekter på tværs af alle UC’er. Det giver mulighed 
for at de enkelte institutioner og kommuner kan lave et udviklingsprojekt. Kim opfordrede til at kom-
me med ideer til forskningsprojekter. 

Hvad sker der af kvalitet i udlandspraktikker? 
Specialområdet er meget relevant omkring køn, seksualitet og mangfoldighed. 
Merete sagde, at der er problemstillinger med lovgivning på socialområdet, vilkårene lige nu er ikke ok 
for de mandlige pædagoger, idet der skal laves underretninger ved selv de mindste observationer. 

Lars sagde, at han ligestiller mænd og kvinder ved ansættelser, men gør noget for at beskytte begge 
køn. 
Kim sagde, at der er mange mænd på uddannelsen i øjeblikket. Hvordan kan vi være med til at ud-

danne dem til de vilkår, der er i øjeblikket, så de ved, hvordan de skal handle i givne situationer. 
Charline  mente, at vi skal være med til at fortælle de gode historier. Sætte en anden dagsorden i 
medierne.  
Anne Birgitte sagde, at de studerende skal klædes på til at passe på sig selv. Hvilke redskaber er det, 
vi giver de studerende? 
Poul sagde, at det ikke kun er indenfor de faglige kredse, vi skal påvirke, det er også i den generelle 

samfundsdebat. 
Per sagde, at i øjeblikket er de sociale medier mere meningsdannede end den sociale lovgivning. 
Hvem kan de mandlige studerende spejle sig i? Vi skal have de gode historier ud på de sociale medier. 
Poul mente, at det har noget med ledelse at gøre. Det er alt afgørende, hvordan lederen reagerer. 
Merete sagde, at lederen ikke har råderum til at agere fornuftigt. I følge sociallovgivningen skal der 
altid underrettes. 

Hvordan kan vi klæde de studerende på til at agere rigtigt i de forskellige situationer? Det kan der 

komme interessant forskning ud af! 
 
7. Institutionernes vilkår omkring eksamen 
Anne Birgitte sagde, at vi er i gang med de første praktikprøver. Positiv tilbagemelding fra praktikste-
der om prøverne. Alle prøver løber af stablen efter planen. 
Lars sagde, at Anne Birgitte har lavet et flot arbejde i forhold til at forberede institutionerne. 
Pernille sagde, at i Kolding er prøverne gennemført, med gode oplevelser.  

Charline kunne også melde, at der ingen problemer er i Esbjerg. Kim mente, at aftagerfeltet føler sig 
mere ansvarlige. Anne Birgitte syntes, at der generelt er forskel på samtaler på ny og gl. uddannelse. 
Der er et andet fokus nu. 
 
 
8. Hvordan vejlederne bliver opkvalificeret til at løse opgaven  

Kirsten Skaastrup fra Videncenter for Almen pædagogik og formidling deltog under dette punkt. 

Der er afviklet temadage for praktikvejledere. Mellem 400 og 500 har deltaget indtil nu. Den første 
temadag har handlet om portfolio og eksamen. Derefter har der været hjemmearbejde og forløbet er 
afsluttet med en opfølgningsdag. På sigt vil temadagene blive sluset ind i praktikvejlederuddannelsen. 
Det kan ikke siges, om alle praktiksteder har været igennem. Flere kommuner har købt deres eget 
forløb. 
 

9. Udviklingen af samarbejdet med aftagerfeltet - muligheder og begrænsninger og hvilke 
etiske og praktiske forhold vi skal have en særlig opmærksomhed på  
Per sagde, at samarbejdet kan være en udgift for institutionen, men institutionerne får også et udbyt-
te af det. 
Lars sagde, at uddannelse af vejlederne har givet dem et løft. De bliver opmærksomme på, at de skal 
følge med i det nye. 
Trine sagde, at modulerne på den nye uddannelse er så korte, at det kan være vanskeligt at nå, at få 

de studerende til at lave noget kvalificeret, som man vil være bekendt at møde op med i praksis. 

Lars synes, at det har været med succes at have studerende ude.  
Kim sagde, at den nye uddannelse giver mulighed for, at man i 3 moduler kan arbejde i den samme 
institution. 
Poul sagde, at man i Aabenraa har etableret en SSP følgegruppe med det formål at folde studieord-
ningen ud og drøfte dens elementer. Det er en god ide til at styrke samarbejdet, opfordring til at etab-
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lere lignende følgegrupper andre steder og også for de andre specialiseringer. Anne Birgitte har et 

skriv om dette, som hun bedes distribuere. 
Charline foreslog, at der bliver lavet bindende aftaler med specifikke institutioner om de forskellige 
moduler, så man ikke kommer alle vegne med alt muligt. 
Merethe foreslog at man kunne sætte det i system, at man f.eks. 1 gang årligt mødes med kommu-
nen. Kim tager gerne imod forslaget for Koldings vedkommende. 
Pernille sagde, at der også skulle være mulighed for at give institutioner ”ude i hjørnerne” tilbud om 
samarbejde, og det må ikke blive gjort umuligt af eventuelle aftaler. 

 
10. Efter- og videreuddannelse af pædagoger, status og drøftelse  
Kirsten Skaastrup deltog ved dette punkt, og efterlyste ideer til efteruddannelse. Sprog og trivsel er i 
øjeblikket fokusområder. EVU kan hjælpe med viden og ekspertise ved ansøgninger om midler til ef-

teruddannelse, som kommuner og institutioner kan søge. 
Der arbejdes også med opkvalificering af pædagoger i skolen, hvor de kan komme ind omkring under-
støttende undervisning. Diplomuddannelse i understøttende undervisning. SFP specialiseringen kunne 

også være afsæt til opkvalificering, hvor der kan benyttes undervisere fra de 3 pædagoguddannelser. 
Fra uddannelsesudvalget kom følgende forslag: 
It i børnehøjde. Digitale midler og iPad. 
Konference om helhed i barnets liv. Sammenhænge og overgange. 
Fyraftensmøder, der tager highlightede emner op. Det, der er på dagsordenen i den pædagogiske 
verden. 

Kønsforskrækkelse – i forlængelse af drøftelsen under punkt 6. 
Tema om barnets stemme. Barnets ret til at være borger. 
Bevægelse i folkeskolen – i forlængelse af folkeskolereformen. Videncentrene i UC Syd agerer mest i 
forhold til lærere – ikke pædagoger. 
Anne Birgitte sagde, at vi skal passe på, hvad vi er med til at søsætte. Når vi taler SFP, taler vi altid 
skoledelen. Fritidsdelen skal og så tænkes ind. Børn og unge er ofte overladt til sig selv i fritiden 

Lars sagde, at skoleledere og institutionsledere ofte arbejder sammen med læreruddannelsen. Fritids-

pædagogikken skal med ind i helheden med skoledelen.  
Dagtilbud med fokus på andet end læreplaner. Der skal ikke kun arbejdes på at børnene bliver skole-
parate. De skal være livsduelige, robuste, den sociale del skal tilgodeses. 
Motorikken i småbørnsområdet. Her kunne Kirsten fortælle, at der arbejdes med en diplomuddannelse 
der retter sig mod 0-3 årige 
Poul nævnte, at omkring fritidsdelen så er foreninger relevante at samarbejde med. Inklusion også i 
forhold til udviklingshæmmede. Foreninger kunne benytte en pædagog til inklusion. 

Kirsten nævnte at ud over Videncenter for Almen pædagogik og formidling, så har UC Syd mange 
andre videncentre, der også tænker EVU på børneområdet. 
 
11. Evt.      
Birgitte Lambrechtsen fra Vejen Kommune er nyt medlem af Praktikpladsudvalg. 
Der er problematikker omkring 3-kantsområdets praktikpladser, der skal arbejdes med.  

Poul spurgte til det nye sygehus i Aabenraa, hvor han havde hørt, at Designskolen i Kolding er inddra-

get omkring indretning. Anne Birgitte kunne fortælle, at vi er indbudt til samarbejde, og der sidder 
repræsentanter i arbejdsgruppen. 
 
Næste møde 9. juni i Esbjerg 
 
 

Referent: Henriette Mikkelsen 
 


