
 

 

 

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen  

 

 

Dato  

9. juni 2015 

 

Tid 

Kl. 15.00 – 17.00 

Sted  

UC Syddanmark/Esbjerg 

 

Lokale 

6204 

Forplejning 

 

 

 

ja  

x 

nej 

 

Bestilt af 

Anette Lindskov Knudsen 

Tilmelding/afbud til 

 

Anette Lindskov Knudsen 

 

 

Gæste(er) 

Birgit Messerschmidt 

De internationale koordinatorer 

Studievejledere fra de tre campus 

Mødedeltagere 

Medlemmer af Uddannelsesudvalget 
Afbud fra: Poul Flak-Jensen, Birgit Messerschmidt (gæst) og studerende 

Bo Jørgensen fra Aabenraa. 

 

 

 

 

Mødeleder 

 
Lasse Birkelund 
 
 

 

Referent  

Anette Lindskov 

Knudsen 

 

 

 

Referat udsendes til 
godkendelse 

 
Kim Larsen 

 

Referat udsendes 
Ja 

 

 

Ansvar/ 

journalisering  

Anette Lindskov 

Knudsen 
 
 

 

Fast orienteringspunkt(er): 

Nyt vedr. uddannelsen 

 

Fast diskussionspunkt(er): 

Efteruddannelse 

Andet: 

 

Dagsorden 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 

Kim ønskede et ekstra punkt på dagsorden: Studerende der dumper i praktik, og 

som skal have et nyt forsøg. 

 

O D B 

 
 

 

x 

 

X 
 

 

Punkt 2: Godkendelse af referat  

Inge Kommentar. 

 

  x 

Punkt 3: Drøftelse og indstilling af nye medlemmer til bestyrelsen 

Vi har 2 vakante pladser, som skal besættes. Lasse er i dialog med 

gymnasierektorforening, da det vil være oplagt at få en repræsentant derfra. De vil 

vende tilbage snarest muligt med et svar.  

Til den anden plads vil Kim og Lasse anbefale Birgit Messerschmidt, men hun går 

 

 

 

 

x x 

Mødeskabelon 

(skriv i skabelonen – felterne udvider sig 

automatisk) 
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desværre på pension. I stedet har de rettet henvendelse til Sydslesvigsk Forening, 

som gerne vil udpege en repræsentant, som vi stadig afventer svar på, hvem er.   

Når de nye repræsentanter er fundet, skal de indstilles for bestyrelsen.  
 

Punkt 4: Akkreditering, hvor er pædagoguddannelsen i processen (Kim 

Larsen)- Bilag 1 Handlingsplan Institut og bilag 2 Handlingsplan Uddannelse 

 

Kvalitetssikringssystemet er meget ressourcekrævende, men samtidigt er det et 

meget vigtigt redskab i arbejdet med at sikre kvaliteten i undervisningen. 

UC Syddanmark skal senere på året akkrediteres, og da UC Lillebælt ikke er blevet 

godkendt, har det givet chok bølger gennem resten af uddannelsessektoren. 

Selvevalueringsrapporten skal være indgivet inden 1. november 2015. Derfor er der 

det sidste års tid blevet arbejdet intens for at ensrette kvalitetssikringen på de tre 

pædagoguddannelser. UC Lillebælt dumpede blandt andet på stringenthed mellem 

uddannelserne - at der ikke var en viden på tværs og horisontalt gennem 

organisationen.  

 

I UC Syddanmark er der udarbejdet en handlingsplan, som Alexander og Peder har 

godkendt som værende holdbare. Der var et spørgsmål til hvor langt, vi er med 

handleplanerne, og til det spørgsmål svarede Charline, at det er bundet op i 

udviklingskontrakten. Der skal være en dialog med underviserne, og derefter 

arbejdes der videre med tiltag på et møde med Peder Johannesen i august måned.  

Men handleplanerne har som sådan ikke noget med akkrediteringen at gøre, men er 

et redskab og et dokument i forhold til kvalitetssikringen og udviklings-punkterne. 

Trine nævnte, at hun manglede en kolonne til højre med dokumentationsform. Kim 

fortalte, at alt materiale og dokumentation ligger i ESDH, hvilket det også i fremtiden 

skal gøre. Per supplerede med at sige, at der kunne være en kolonne til markere 

”gennemført”, da praksisfelt ikke har adgang til ESDH.  Men Kim svarede, at det 

fremgår af kvartalsrapporten, som er et dynamisk dokument/værktøj, der bliver 

justeret hele tiden, og som vi er forpligtet på at arbejde med hvert år. Alle vores 

moduler er også dynamiske, da erfaringer efter hvert modul skal evalueres i 

samarbejde mellem studieleder og undervisere også kaldet MOU samtaler 

(Moduludviklingssamtaler). Referatet af disse evalueringer lægges tillige i ESDH.  

 

I forbindelse med undervisernes kompetenceudvikling skal instituttets samledes 

ressourcer indenfor digitalisering styrkes, det betyder at der udbydes en til to 

masterforløb i digitalisering og IKT didaktik 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

Punkt 5: Feedback (Charline Bossen) bilag 3  

 

Charline oplyste, at der har været afholdt arbejdsmøder fra alle tre steder, og at der 

er udarbejdet eksempler herfor jf. bilaget.  

Feedback er centralt i evalueringerne og tager afsæt i udviklingen af 

uddannelsesmiljøet. Ledernetværket har igangsat arbejdet med en idé katelog og 

kompetencestrategi, og tænker det ind i andre læringsmiljøer. Charline kunne 

meddele, at UC Syddanmark er de eneste, der har sendt noget ind til netværket. På 

ledernetværksmøder udarbejdes kompetencestrategi for alle pædagoguddannelser. 

Specialiseringsstillæget er nedskrevet og tænkt ind i uddannelses- og læringsmiljøet.  

 

Kim supplerede med at sige, at feedback er en meget dyr proces, og at det ikke 

hænger sammen med de lave taxameter tilskud vi får, hvilket er meldt ind til 

ministeriet.  

Anne Birgitte synes, det er vigtigt, at vi får forventningsafstemt mellem undervisere 

og studerende. Dertil svarede Anja, at man skal være opmærksom på faldgrupper 

ved forventningsafstemning, og at feedback ikke nødvendigvis behøver at være 

ansigt til ansigt. Trine nævnte, at feedback også skal tænkes ind i forhold til 

borgerne i praktikken. At de studerende skal kunne reflektere på det, ligesom de 

 

x 

 

 

x 
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giver hinanden feedback på cafémodellen, hvilket de studerende dog ikke tillægger 

den samme værdi, hvilket hun synes er en skam.  

Maiken oplever at underviserne deler opgaverne ud og vælger opinionsgrupper, 

hvilket hun synes fungerer bedre.  

 

Anne Birgittes henviste igen til vigtigheden i forventningsafstemningen, idet hun 

oplever, at der i praktikken gives 1-1 vejledning/feedback, og når de studerende 

vender tilbage til skolen, er det en anden form. Hun kunne godt tænke sig, at 

praksisfelt er tænkt ind i feedback. Både Per og Anja giver Anne Birgitte ret i, at 1-1 

vejledningen giver ro og forslog, at den studerende i stedet kunne fremlægge noget 

på et personalemøde. Charline henviste til modul 9 prøven, som lægger op til dialog 

bagefter, og synes det er vigtigt, at vi har et fælles sprog.  Jette mener, at det kan 

være en styrke, hvis det opfattes forskelligt. Det må ikke gå hen og blive for fast og 

systematisk, hvilket kan blive dræbende. Maiken synes underviserne skal have for 

øje, at de studerende kan have forskellige behov.   

 

Diskussionen blev rundet af med, at vi i UC Syddanmark skal have udarbejdet egne 

praksisser – et idékatalog.  

 

Punkt 6: Entreprenørskabs modul (Kim Larsen) 

Modulet Entreprenørskab er et modul som er iværksat i samarbejde mellem UC 

Syddanmark, IBA, SDU og Designskolen i Kolding. Hvert uddannelsessted har 

mulighed for at få 10 studerende tilmeldt. Det er SDU som står for indholdet, men 

undervisningen kommer til at foregår på de forskellige lokaliteter.  Formålet med 

modulet er, at styrke de studerendes kompetencer, og annonceringen kommer 

blandt andet til at ske via fredagssamlingen – ellers er der hermed en opfordring til, 

at bringe budskabet videre blandt studerende. Kim kunne meddele, at 

transportudgiften evt. kan dækkes. 
 

 

x 

 

 

x 

 

Punkt 7: Det internationale arbejde i pædagoguddannelsen(Doris 

Overgaard, Martin Brunsgaard og Annette Mortensen) 

 

Det var dog kun Doris, der var nået frem til mødet. Hun fortalte kort om det 

internationale arbejde på pædagoguddannelsen med udgangspunkt i udviklings-

kontrakten. Jeg har til orientering vedhæftet de slides med aktiviteter, Doris 

fremlagde.  

Doris kunne blandt andet nævne, at der ligger et politisk krav om 50 % mobilitet, 

hvilket vi ikke mulighed for at nå, med de ressourcer vi har.  

Maiken synes 6 måneders praktik er lang tid, så hvis en kortere periode kunne være 

muligt, ville det være meget mere attraktivt at tage afsted. Doris nævnte, at vi skal i 

dialog med aftagerfeltet om muligheden for at tage en 3 måneder i udlandet og 3 

måneder herhjemme. Per synes det lyder spændende, og ser positivt på det.  

 

 

x 

 

 

x 

 

Punkt 8: Studievejledning og fastholdelse (Trine Etzerodt, Mette Sand og 

Bodil Pagh) 

 

Trine fortalte om den nye procedure for håndtering af studiemæssige afvigelse, som 

er udarbejdet af de tre studievejledere i samarbejde med de forskellige faggrupper. 

De har arbejdet med det i hele foråret, og i øjeblikket ligger den til kommentar ved 

underviserne. Planen er, at de nye procedurer skal iværksættes fra august måned. 

  

Trine delte materialet rundt, og gennemgik indholdet i proceduren, hvor hun bl.a. 

fortalte, at studievejlederne allerede i forbindelse med studiestart er ude og 

introducere sig for de nye studerende. I forbindelse med fastholdelse differentierer 

man i forhold til fravær. Nogle studerende kan godt være fraværende og samtidig 

deltage i studiet på anden vis. Der lægges mere vægt på deltagelsespligten.  

 

x 

 

x 
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Kim nævnte, at studievejlederne gør alt, hvad de kan for, at finde alternative 

løsninger for at fastholde de studerende, så godt de kan.  

Anne Birgitte tilføjede, at vi kan sætte nogle muligheder til rådighed, men ellers er 

det op til den studerende selv at vælge, hvad de ønsker. Og nogen gange er det at 

tage orlov fra studiet en mulighed eller en nødvendighed.   

 

Trine nævnte desuden, at SPS støtte til de studerende er stigende, og at ordblinde 

har mulighed for at få støtten med ud i praktikken. Efter endt uddannelse, er det 

gennem kommunen, de har mulighed for at få søge støtten.  

Trine kunne desuden oplyse, at i Aabenraa er der etableret et træningskursus i at gå 

til prøve/eksamen, som kun har kørt en gang. Og så er der studiecafe, som tilbyder 

hjælp i metode vejledning – ikke faglig vejledning.  

I efteråret skal studievejlederne på efteruddannelse i psykiske udfordringer, som 

løber over 5 gange i København, da vi oplever en stigning i antallet af studerende 

med diagnoser, som ikke ser ud til at blive mindre. 

Kim synes, det er et flot stykke arbejde, de har udført, og kunne fortælle at der er 

ikke ret mange andre uddannelser på landsplan, hvor man har udarbejdet det. At de 

studerende har en diagnose, gør det bestemt ikke nemmere at gå gennem studiet, 

men det skal ikke være det, der forhindrer dem i at få en uddannelse.   

Anne Birgitte pointerede, at mange af de studerende der kommer til vejledning, er 

dem der knokler allermest for at få deres uddannelse.  

 

Anja spurgte til hvem aftagerfeltet skal rette henvendelse til, hvis man oplever en 

bekymring i forhold til en studerende. Trine kunne fortælle, at det i første omgang er 

studietovholderne – ligesom det plejer at være.  

Frafaldet på pædagoguddannelsen ikke et stort i forhold til andre uddannelser. 

Frafaldet sker ofte i løbet af de første år, og ligger på ca. 5% på hele uddannelsen. 

Den nye uddannelse med moduler og afprøvning for hvert modul fungerer rigtigt 

godt for mange af de studerende. Det kunne være interessant i forhold til frafaldet, 

og sammenligne gammel kontra ny uddannelse, om der har en betydning? 

 

Punkt 10: Evt. Når man dumper i praktik – hvad sker der så? 

 

Kim ønskede punktet drøftet, idet praktikprøven i den nye uddannelse giver 

udfordringer i forhold til omprøve. Hvordan takler vi problematikken omkring 

eksaminator og censor, som tidligere kunne skiftes ud, og hvornår skal prøven tages 

om? 

Anne Birgitte mente ikke, vi kunne tvinge praksisfelt til at komme ind igen. I 

Aabenraa har de ikke involveret praksisfelt, og de har valgt at holde omprøven inden 

for 3 uger efter prøven. Kim var bekymret for konsekvenserne ved ikke at inddrage 

praksisfelt i omprøven, da det er med risiko for, at det kommer til at hedde sig ”at 

man sagtens kan bestå”. Kim spurgte til muligheden for at købe en fra praksisfelt 

som gæstelærer, og mente vi var nødt til at gøre os nogle erfaringer. Både Per og 

Anja synes forslaget lød godt, og som vejleder eller leder i praksisfelt vil der være 

rart, at kunne følge den studerende til ”dørs”. Så de ville gerne bakke op om, at 

praksisfelt deltager. Jette synes forslaget hurtigt kan blive økonomisk dyrt, og foreslå 

i stedet en model, hvor en fra praksisfelt kan tage flere studerende ad gangen. Men 

det kolliderer selvfølgelig med tanken om, at følge de studerende til ”dørs”. Kim 

kunne måske se ideen i, at lave vores eget lille censorkorps i forhold til de tre 

uddannelser. Han er meget interesseret i af få aftagerfeltet med ind til prøverne. 

Trine nævne, at der skal arbejdes med deres port folio, og det involverer praksisfelt. 

Det skal i hvert fald formaliseres i studieplanen.  

Konklusionen blev, at omprøven skal involvere studietovholder og en fra praksisfelt. 

Der arbejdes på, at få 4-5 navne ind fra praksisfelt til et censorkorps. Omprøverne 

ligger fast, og afklaringssamtalen er afgørende for, hvad der skal ske. Vi skal sikre, 

at vi stiller de samme forventninger.  

x x  
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Specialisering: 

Kim præciserede, at udvælgelse af hvilke studerende, der får hvilken specialisering 

ikke afhænger af om de får 12-taller og er faglig dygtig. Hensigten er, at der skal 

være alle typer studerende på alle specialiseringer, hvilket han håbede opbakning til 

og fik.  

 

Eventuelt: 

 

Næste møderække: 

Der afholdes tre møder om året – ét på hvert campus. På næste møde skal efter- og 

videreuddannelse på dagsorden samt opfølgning af akkreditering.  Møderne fordeler 

sig således: 

Den 11. november 2015 kl. 15-17, Campus Kolding 

Den 23. februar 2016 kl. 15-17, Campus Aabenraa 

Den 16. juni 2016 kl. 15-17, Campus Esbjerg 

 

OBS – mandag d. 21. september 2015 afholdes der årsmøde for 

uddannelsesudvalgene i UC Syddanmark. Der kommer en separat invitation med 

tilmelding ud på et senere tidspunkt.  

   

Udarbejdet af  

Anette Lindskov Knudsen 

 

Dato 

26.06.15 

Udsendt pr. mail dato 

26.06.15 

 


