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Til Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsens medlemmer  

  

Referat 

 

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagogud-
dannelsen 
Tirsdag den 9. maj, UC SYD, Campus Esbjerg 

Til stede: Lasse Porsgaard Birkelund (formand), Anja Andreasen, Jette Lindgaard, Lars 

Marling, Martin Lind, Merete Lund Westergaard, Pernille Hertzberg, Poul Flack-Jensen  

Afbud: Helle Schultz, Anne Harving 

I øvrigt deltog: Anne Birgitte Hermansen, Elsebeth Nebeling, Kim Larsen, Kirsten Skaa-

strup, Mette Steiner, Trine Etzerodt, Ulla Gerner Wohlgemuth 

Referent: Elsebeth Nebeling 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt om netuddannelse i Aabenraa (punkt 2). 

Lasse Birkelund bød velkommen til Martin Lind, som er ny studenterrepræsentant. 

2. Orientering om delvis netuddannelse i Aabenraa 
Mette Steiner orienterede om den delvist netbaserede pædagoguddannelse. Der er 119 

studerende fordelt på seks nethold og to merithold. Der er flere ældre studerende på net-

uddannelsen end på den ordinære uddannelse. De er seriøse med studiet, læser littera-

tur, engagerer sig, inddrager praksiserfaring og er bidrager til dialogen i undervisningen. 

På netstudiet kommer de studerende ofte langvejs fra, har børn, eller har job ved siden af. 

Mette Steiner fortalte om studiets organisering. Man arbejder med nye tiltag for at fast-

holde de studerende og mindske frafaldet.  

 

Det blev drøftet, om pædagoguddannelsen er egnet som netstudie, da praksiserfaringer 

er vigtigt. Trine Etzerodt sagde, at de studerende klarer sig godt både i løbet af uddannel-

sen (højt karaktergennemsnit) og som dimittender. Velfungerende studiegrupper er vig-

tigt, ligesom praksistilknytning i nærområdet. Lars Marling sagde, at det er gode stude-

rende og dimittender, men efterlyste til gengæld, at dagstuderende har bedre kendskab til 

praksis. 
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3. Meddelelser fra formanden, institutchef og udvalgets med-
lemmer 

Lasse Birkelund orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har en ny ta-

xametermodel på vej med fokus på kvalitet. Den ser ud til at give flere midler til pædagog-

uddannelsen, selvom det er en nulløsningsmodel. Kim Larsen sagde, at man arbejder på 

et enhedstaxameter, så alle uddannelser får de samme ressourcer.  

 

Der blev spurgt til, om pædagoguddannelsen arbejder med at højne studieintensiteten, da 

den på landsplan ligger lavere end andre uddannelser. Kim Larsen svarede, at det har 

uddannelsen stort fokus på. UC SYD udsender egne tal for studieintensitet ud til udval-

gets medlemmer. 

 

Lars Marling sagde, at Aabenraa Kommune oplever studerende, der ikke passer deres 

praktik og har problemer med at gennemføre praktikken. Det førte til en debat om stude-

rendes uddannelsesparathed, både i positiv og negativ retning. Kim Larsen sagde, at det 

er vigtigt, at praktikstederne siger fra, hvis studerende eksempelvis ikke møder op hver 

dag i praktikken. De er ansat i et arbejdsforhold. Emnet bliver taget på dagsordenen på 

næste møde. 

 

Kim Larsen orienterede om, at Helle Eliasen har valgt at sige sin stilling op som studiele-

der i Kolding, og at stillingen er ved at blive slået op.  

 

Prorektor har taget initiativ til, at alle studerende fra efteråret 2017 har tre forløb om tvær-

professionelt samarbejde i løbet af studietiden. Kim Larsen holder et oplæg på næste 

møde om det. 

 

Poul Flack-Jensen nævnte, at UC SYD er blevet institutionsakkrediteret. 

4. Beslutning om udkast til forretningsorden 
Udkastet til forretningsorden blev godkendt. 

5. Drøftelse af indstilling til revideret studieordning 
Ulla Gerner Wohlgemuth redegjorde for forslag til revision af studieordning for pædagog-

uddannelsen.  Der er tale om en mindre revision, som skal give bedre muligheder for at 

se sammenhænge og gøre specialiseringerne tydeligere. Der kommer længere forløb på 

10 og 20 ECTS-point pr. modul, som giver mere plads til at fordybelse og fokus på pro-

cessen frem for prøven (målet). Der sker samtidig en ændring af de nationale prøver. Ud-

dannelsesudvalget indstillede til bestyrelsen, at revisionen af studieordningen bliver god-

kendt. Planen er, at studieordningen træder i kraft 1. september 2017. 

6. Orientering og drøftelse af kvalitetssikring 
Tal fra 1. kvartalsrapport 2017 blev drøftet. Lasse Birkelund konstaterede, at tallene ser 

relativt positive ud. Kim Larsen redegjorde for, hvorledes studieledere og undervisere ar-

bejder med kvaliteten, hvis der er negative tal. 

 

Frafaldet på netuddannelser er højere end på den ordinære uddannelse. Det kommer bag 

på nogle studerende, at netstudiet er et fuldtidsstudie. Man arbejder bl.a. med at mindske 

frafaldet ved at skabe rammer for velfungerende studiegrupper. 
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7. Bestyrelsesseminar den 28. september 2017 
Der var opbakning til det foreslåede dimittend-tema. Poul Flack-Jensen sagde, at det er 

vigtigt for bestyrelsen, at der er sammenhæng mellem bestyrelsesarbejdet og arbejde i 

uddannelsesudvalgene.  

8. Drøftelse af uddannelsesudvalgets arbejdets på baggrund 
af FTF’s pjece og KKR’s notat 

FTF’s pjece og KKR’s notat blev drøftet. Kim Larsen sagde, at uddannelsesudvalget er 

godt på vej. UC SYD arbejder allerede med at få udvalgets medlemmer til at bidrage til 

uddannelsen og at sikrer, at aftagere har en aktiv stemme. Poul Flack-Jensen sagde, at 

der ligger god energi i KKR’s pjece fx om mere praksis i uddannelsen og praksis ind i 

forskningen.  

9. Udpegning af nyt medlem af Uddannelsesudvalget for pæ-
dagoguddannelsen 

Per Olesen, som var udpeget af UC SYD’s bestyrelse til uddannelsesudvalget, er trådt 

ud. Lasse Birkelund finder på vegne af uddannelsesudvalget en ledelsesrepræsentant in-

den for skoleområdet, der indstilles til bestyrelsen som kandidat til udvalgsposten.  

 

Pladsen som medlem udpeget af gymnasier og handelsskoler er ubesat. Lasse Birkelund 

kontakter rektorerne for at opfordre dem til at udpege en kandidat. 

10. Eventuelt 
Kirsten Skaastrup orienterede om, at Videreuddannelsen har inviteret chefer inden for 

dagtilbudsområdet til dialog om de udfordringer, der kommer med baggrund i regeringens 

udspil til en ny børnepakke med 22 konkrete initiativer. 

 

Poul Flack-Jensen sagde, at otte kommuner i Syddanmark er gået sammen med Lands-

foreningen LEV om at give udviklingshæmmede borgere øget adgang til foreningslivet.  

 

Kim Larsen fortalte, at UC SYD den 1. marts 2018 er vært for en konference på Campus 

Kolding på vegne af alle UC’ere. Temaet er de centrale udfordringer på dagtilbudsområ-

det. 

 


