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Referat fra Uddannelsesudvalget mandag, den 10. marts 2014 på - Campus Aaben-

raa. 

 

Dagsorden: 

Præsentation af deltagere 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidst 
Ingen kommentarer 

3. Drøftelse og konstituering af udvalget – pkt. a.b. og c. 
(31/3 2014 valg af bestyr. medlem) 
Poul ønsker en praksisforankring blandt udvalgets medlemmer, således at 
broen er sikret til praksis. Poul gør opmærksom på, at i hans optik er der en 
mangel på socialpædagogisk praksis i udvalget – han vil gerne indstille en le-
der indenfor feltet. Lasse er enig heri. Poul og Lasse påtager sig at væl-
ge/opfordre til bestyr. posten. 
  
Kim afventer den endelige Bekendtgørelse, og ønsker udvalget involveret i 
arbejdet omkring studieordningen. Kim ønsker dialogmøder – og forespørger 
om der er interesse for det? 
Lasse syntes at 4 møder om året er passende, og at der i denne fase er nød-
vendigt at der afholdes minimum 2 møder, og der er enighed om, at der sen-
des en Doodle ud med to mødedatoer inden sommerferien, mødested Kol-
ding og ”sidst på dagen”. Trine foreslår ét møde i maj og ét i juni 2014. 
Organiseringen vil være studieplaner siger Kim.  
Poul giver udtryk for at studieplanerne skal være klar 1. august, hvor de stu-
derende der er indskrevet på h.h.v. 1. 2. og 3. semester overføres til ny pæ-
dagoguddannelse. 
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4. Ny uddannelse 
a. Ny pædagoguddannelsen drøftelse af organisering 

 
Pga. Pouls gode forarbejde, endte nedskæringen af antal studiepladser 
/dimensioneringen i Syddanmark med et kompromis fra 7% til 3.5%. 
 
Kim fortæller at han endnu ikke har set referatet fra KKR. Poul tilføjer at 
han heller ikke har hørt fra KKR - om fordelingstallene holder, og har hel-
ler ikke set et referat. Kim forventer derfor en fordeling på 44% på dag-
tilbudspædagogik, 40% social- og specialpædagogik samt 16% skole-
fritidspædagogik. Anne Birgitte gør opmærksom på, at man bør se mere 
nuanceret på skole-fritidspædagogik, idet der ligger store pædagogiske 
områder også udenfor skolerne.  
 
Efter nedjustering (en reduktion på 3,5%) må UC Syddanmark udbyde 
589 studiepladser for optagelsen 2014. 
Der er aftalt følgende fordelinger af antal studerende – samt specialise-
ringer - mellem de tre pædagoguddannelser: 

 

               I alt   Dagtilbud   Skole/fritidspæd.   Social/specialpæd. 

 

Esbjerg         210         92                    31                                 87 
Kolding         154         64                    32                                 58 
Aabenraa     225       105                    31                                 91 
 
Kim giver udtryk for, at det er en udfordring at fordele de 16% studie-
pladser indenfor specialiseringen skole-fritidspædagogik. Kim indstiller til 
udvalget, at denne specialisering udbydes én gang om året - på hver af 
de tre campusser. Argumentet er, at få dækket udviklingspotentialet alle 
tre uddannelsessteder. Kim gør opmærksom på, at det forventes, at de 
lønnede praktikker starter h.h.v.  20/11 og 20/5. 
 
Lasse giver udtryk for at det bliver problematisk for praktikstederne i f.t. 
at skole-fritidspædagogik kun udbydes én gang årligt på alle tre campus-
ser. Det må betyde, at den ene studerende ikke afløser den anden i de 
lønnede praktikker, og derfor opstår der ”et hul” – til ulempe for praktik-
stederne. Det er problematisk at skulle ansætte vikarer i det andet halv-
år, hvor der ikke er en studerende. Kim imødekommer Lasse at det er en 
udfordring, men hvis ikke alle tre steder udbyder specialiseringen, vil 
geografien spille ind – der er langt fra Nordborg til f.eks. Kolding. 
 
Kim siger at det er langt mere problematisk, at de studerende som skal 
ind under overgangsordningen (de som i dag går på h.h.v. 1., 2., og 3. 
semester) vil få svært ved at blive placeret i de forskellige specialiserin-
ger. Kolding har spurgt om hvilken specialisering de stud. der i dag går på 
2. semester ønsker -  6% dag, 80% soc, 14% skole. 
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Anne Birgitte spørger om det var en ide at en studerende kunne søge et 
valgfrit modul indenfor de øvrige specialiseringer, og gør opmærksom på, 
at det er vigtigt at belyse, hvad man som studerende kan arbejde med i 
de forskellige specialiseringer inden valg til specialisering. 
 
Kim formidler yderligere, at der er kommet en ny Bek. om tvangsmerit – 
ansøgere er i dag forpligtet til at oplyse om tidligere Uddannelsesforløb, 
og vi skal som uddannelsesinstitution derfor sagsbehandle disse ansøge-
re ind i uddannelsen med f.eks. start på modul 7 – og ikke fra modul 1, 
som den studerende har søgt. Dette for også indflydelse på optagelsen 
2014. Det kan vise sig at være en god måde at fylde ”tompladser” på. 
 
Poul mener at hvis man spurgte KKR om deres holdning til hvordan prak-
tikpladserne/studiepladserne fordeles, ville de sikkert også henholde sig 
til en befolknings fordeling. 
 
Lasse spørger om det er korrekt forstået, at når der kun er en studiestart, 
så vil der reelt gå et helt år inden den studerende kan gå en eksamen el-
ler praktik om? Kim svarer hertil, at i den nye Bekendtgørelse ligger der 
ikke en progression if.t. modulerne som i dag – en studerende kan derfor 
gå videre med et andet modul, eller en anden praktik – og derefter gå til-
bage og bestå eksamen eller praktik. Anne Birgitte gør opmærksom på, 
at man i den nye uddannelse reelt ikke kan dumpe i en praktik, og henvi-
ser til eksamensbekendtgørelsen, hvor der er mulighed for flere forsøg. 
 
Der følger en diskussion om fordelingen af studiepladser på de tre ud-
dannelsessteder Aabenraa, Esbjerg og Kolding. Lasse gør opmærksom på, 
at det er i Tønder, Aabenraa og Sønderborg at arbejdspladserne bliver 
nedlagt. Trine gør opmærksom på at 20% af vores stud. kommer fra Syd-
slesvig. 
 
Poul er ærgerlig over, at vidensmål som f.eks. antropologi (dannelse) ikke 
er kommet med i Bek.g.  
 
Lasse spørger til udlandspraktik. Kim fortæller at det er korrekt at alle tre 
praktikker kan foregå i udlandet nu. Anne Birgitte tilføjer at eksamen må 
forventes at foregå digitalt evt. via skype.  
 

b. Drøftelse af arbejdet frem mod en ny studieordning. 
Det er sektorbestemt at det bliver ens på alle UC´er. Alle moduler skal 
være på 10 ECTS point. 5 nationale moduler – 2 moduler på den første 
del af uddannelsen (pæd.grundfaglighed) – de 3 indenfor specialisering 
er vidt forskellige, så de skal samskrives. De stud. der overgår til ny ud-
dannelse 1/8 2014 = 1.2. og 3. semester. Her er en ændring i f.t. at de 
altså ikke har ret til at færdiggøre efter den bekendtgørelse de er optaget 
efter. 
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Den stud. kan også i den nye bek. først skifte uddannelsessted efter 
grundfagligheden er bestået. 
 
Vi har besluttet at der indføres en prøve efter 1. praktik – det betyder at 
den interne prøve der ligger i kompetencemål 1, får betydning for valget 
af specialisering. Et parameter skal være – 12 tallet frem for 2 tallet. 
 
Helle har på et tidligere studie oplevet, at man ikke nødvendigvis tænker 
på sine medstuderende. Dette oplever hun til gengæld i dag på pæda-
goguddannelsen, så hun kan se at det bliver en udfordring at føre omsor-
gen for hinanden videre, og at det bliver en udfordring at man får forde-
lingen til at passe med specialiseringerne. 
 
Trine tror rigtig meget på italesættelsen, altså at vi formidler viden om 
specialiseringerne, så de studerende er klædt på til at vælge. I Aabenraa 
fungerer det i dag omkring valgfagene – og at det faktisk lykkes at de 
studerende næsten alle får deres 1. prioritet opfyldt. I Aabenraa havde 
hver underviser, for nogle år siden, samtaler med de studerende som 
særligt initiativ i f.t. opsamling af studiet m.v. – indsats i f.t. studievejled-
ning – kontaktperson.  
 
Anne Birgitte siger at vi nu bliver udfordret på vores eksamensformer der 
ligger i den nye uddannelse. 
 
Lasse opfordrer til at afsætte midler til 598 x ½ time til en samtale om 
valg af specialisering. Er det økonomi det handler om, så må vi gå til Be-
styrelsen og bede om en særbevilling for at rende dette valg positivt i 
gang. 
 
Kim kunne rigtig godt tænke sig at praksisfeltet bliver involveret. 
Man kan næppe aldrig gøre denne fordeling 100%, så Poul syntes godt 
om ideen med motivationsansøgningen. 
 
Kim konkluderer at han kommer med et udspil omkring udvælgelse til 
specialisering, når vi nærmer os sommerferien. 
 
Omkring merituddannelsen er det nu også et krav, ud over de 5 års pæ-
dagogisk erhvervsarbejde på fuld tid, at ansøgeren skal have et års er-
hvervserfaring indenfor den specialisering som der læses efter. Anne Bir-
gitte oplyser at der på den delvis netbaserede merit pædagoguddannelse 
ikke kan udbydes alle tre specialiseringer, og hun har taget beslutning 
om, at det er dagtilbudspædagogik som udbydes. Om holdene så kan fyl-
des, må tiden vise. 
 
Kim udleverer et notat om skabelon til modulbeskrivelse i studieordnin-
gen. Anne Birgitte udleverer en skabelon for, hvordan uddannelsen kan 
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bygges op. Kim supplerer med, at han forventer til næste møde at med-
bringe en grundplan for alle tre campusser. 
 
Det hedder ikke eksamen mere – det hedder udprøvning. 
Studieordning = det er et begreb  
Studieplaner = vi organiserer – ikke noget bek.g. fastsat 
 
Pouls spørger om niveauet i f.t. uddannelsesudvalgets involvering? lige-
som Trine gør opmærksom på, at det er vigtigt at der skal trækkes i ar-
bejdstøjet meget hurtigt. 
 
Hertil svarer Kim at udvalget kan gøre opmærksom på ting – og bidrage - 
men har ikke retten til at nedlægge veto. 
 
Det vil være naturligt at indlægge evalueringer i ft. studiepla-
ner/studieordninger – Kim bifalder dette. 
 
Kim fortæller at omkring den studerendes arbejdstid tænker man en op-
deling af tid på - 3 timer om dagen med garanti for undervisning – tre ti-
mer om dagen skal den stud. være studieaktiv på campus (i langt højere 
grad end idag). 

 

 

c. Drøftelse af fordeling og kvalitet af praktikpladser i forhold til specialise-
ring 
Kim siger at vi skal være opmærksomme på, at den kvalitet af praktik-
pladser vi udbyder, passer til beskrivelser af den enkelte specialisering i 
bekendtgørelsen. At praktikpladsen giver den studerende mulighed for at 
komme i praktik i sin specialisering. 
 
Poul referer fra PPU (som er rådgivende ift. KKR (Kommunernes Kontakt 
Råd) – som er den instans som indstiller dimensioneringen til FIVU), at 
der vil være nogle overgangsperioder, hvor der er et ekstra pres på prak-
tikstederne, og andre perioder, hvor der mangler en stud. Ligesom der 
stilles spørgsmål ved, hvad definitionen af hvad er en dagtilbudsplads, 
special/skole-fritidsplads mv. 
Der følger en diskussion om definition og begreber i f.t. de tre specialise-
ringer. 
 
Poul foreslår at når praktikpladserne bliver tilvejebragt, at der specifikt i 
praktikstedernes virksomhedsplan skal fremgå – målrettet til den spe-
cialmålgruppe som er en del af virksomhedsplanen. Pouls ærinde er ikke 
at gøre dagtilbudspladserne til specialområde. 
 
Merethe supplerer, at man skal passe på ikke at gøre det normale – til 
det specialområde. 
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Lasse er ikke helt enig med Poul. . . . vi risikerer at udvande områderne 
fuldstændig, hvis vi ikke er skarpe på de tre begreber. Vi skulle nødig ha-
ve praktikpladser som om sommeren er normale og om vinteren pludse-
lig er specialområde. 
 
Kim foreslår at vi følger dette meget tæt. – og at punktet tages op på de 
næstfølgende møder i uddannesesudvalget.vi kunne følge tildelingen af 
pladser fra kommunerne. 
 

5. Information om nye udviklingsprojekter 
Der er flere som skal til at skrive PHD indenfor området. Derudover får alle 
forpligtelse i f.t aftagerfeltet. 
 

6. Eventuelt 
Lasse beder om at flg. punkt tilføjes: 
Hvilke tiltag tænker UC Syddanmark at udarbejde i f.t. Efter- og videreuddan-
nelse af pædagoger, set i lyset af Folkeskolereformen. Der er over en årræk-
ke afsat væsentlige midler til formålet (sammen med lærerne). Ligesom der 
efterspørges uddannelse fra kommunerne.  
 
Anne Birgitte efterlyser hvordan vi klæder vores vejledere på til at eksamine-
re i den nye pædagoguddannelse. 
 
Kim anbefaler at begge punkter kommer på næste dagsorden, og at Kirsten 
Skaastrup fra Efter- og videreuddannelsen inviteres med til næste møde. 

 

Referent på mødet: Kontorleder Lene Rasmussen fra Campus Aabenraa. 


