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Afbud:  
Merete Lund Westergaard 
Pernille Hertzberg 
Bo Dall Jørgensen 
Dennis Jensen 
Herdis Toft 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
Lasse nævnte, at der er udarbejdet et dokument i forhold til at gøre de lønnede praktikker SU 
finansieret, hvor beskrivelsen af finansieringen denne gang er tydeliggjort. Forslaget ligger til 
forhandling på finanslovet, og bakkes op af KL og PLS.  Kim nævnte, at han vil tage det med på 
ledernetværksmødet, og sender det ud. Jo mere pres des bedre. Dokumentet er taget til efterretning i 
udvalget, og et enig udvalg bakker op om det.  

 
  

2. Godkendelse af referat fra sidst (bilag 1) 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
3. Ny uddannelse 

Den nye studieordning er sendt ud, og skal godkendes af bestyrelsen d. 15. september. Der er dog 
stadig nogle enkelte afklaringer, der mangler omkring praktikken. Det handler bl.a. om hvordan 
fagorganisation forholder sig i forhold til, at mindst halvdelen af praktikken skal være opnået for at 
blive godkendt. Praktikken skal afsluttes med en afsluttende prøve, og uddannelsen mener, at den 
studerende skal have opnået en vis mængede tid i praktikken, for at kunne få den godkendt/bestået. 
Det er altså ikke nok, at den studerende kun møder op i 2 dage, og går til den afsluttende prøve.  I 
lovtiden står der, at praktikken ikke har deltagelsespligt men mødepligt. Det skal således skrives ind i 
studieordningen, at det er den enkelte studerendes eget ansvar, at opnå de mål der kræves, for at 
kunne blive bedømt.  

 
Anne Birgitte mener, at reeksaminationen bør ligge hurtigst muligt efter eksamen, for at undgå at det 
trækker i langdrag.  

 
Der var et spørgsmål om, hvor meget indflydelse udvalget har i forhold til dette spørgsmål. Til det 
kunne Kim svare, at det lykkedes ikke at lave en national studieordning, så det skal vi selv beslutte. 
  
Der var forskellige forslag fremme til hvordan mindst halvdelen af praktikken kan opnås. Per mente 
ikke, at der kan sættes en procentsats på, idet der skal tages højde for barsel, sygdom o. lign. og gjorde 
opmærksom på, at en studerende sagtens kan godt være dygtig og være fraværende. Poul henviste til 
kompleksiteten i, at overenskomsten foreskriver en deltagelses/mødepligt på 224 timer, men som 
tager ikke hensyn til kvaliteten i uddannelsen.  
Cecilie kom med et forslag til en udførende prøve fra praksis, hvilket kræver, at den studerende er til 
stede i praksis og tager ansvar for eget prøvegrundlag. Flere i udvalget kom også med forslag til 
inddragelse af portofoliomappen med empiri. Det at gennemføre et didaktisk forløb kræver en porte- 
foliomappen. Charline nævnte, at vi skulle være opmærksomme på, at eksamensbekendtgørelsen 
træder ind i dette spørgsmål. 

 



Både Anne Birgitte, Helle og Poul gav begge udtryk for, at det er vigtigt at tage hensyn til de 
individuelle behov, Studerende kan leve op til målene på forskellig tid. Vurderingen bør derfor 
foretages individuelt. Det skal ikke være så stramt, at nogen kommer i klemme. Anne Birgitte gjorde 
tillige opmærksom på den forholdsvis lille gruppe studerende, der her er tale om.   

 
Kim nævne at kravene er skærpe, således at de studerende kommer så tæt som muligt på et halvt års 
praktik. Systemet skal selvfølgelig ikke være rigidt, men der skal stammes op, mener Kim. Ellers 
risikerer vi, at det kommer til at gå ud over professionen.  

 
Pernille kom med forslag til en sammensætning af et krav om dokumentation + 50 % gennemførsel 
samt en vurdering fra praktikinstitution som grundlag for indstilling til eksamen. Cecilie mente, at det 
skal være i samarbejde med uddannelsesinstitutionen, og kom med et forslag om, at man kunne 
inddrage et element i portofolien og fremlægge det. Anne Birgitte nævnte, at kravene står beskrevet i 
portofolien, og man måske kunne se, om der skulle føjes noget til.  

 
Per syntes portofolien er en styrkelse af uddannelsen, og lever den enkelte studerende op til kravene, 
kan der godt dispenseres herfor.  

 
Anne Birgitte synes studieordningen appellerer til den læsestærke studerende. Der er mange ord i 
studieordningen, kunne godt ønske sig færre ord. 

 
Konklusion: Kim kommer med et forslag til næste møde. Sendes ud med dagsorden til næste møde. 

  
Kim nævnte, at der ligger et skærpet krav om kvalitetssikring. Forskning og udviklingsafdelingen har 
kigget nærmere på kvalitetssikring. Ved modulafslutning laves der en elektroniks evaluering, som hver 
modulansvarlig tager til efterretning, hvilket læner sig op ad kvalitetskravene i forbindelse med 
akkreditering af uddannelsen. Anne Birgitte kunne supplere med at sige, at der ligger to evalueringer – 
et af modulet og et personligt.  Helle kommenterede, at undersøgelsesmetoden er kvantitativ, hvilket 
ikke giver den studerende mulighed for at komme med kommentar, og stillede spørgsmålstegn med 
værdien af den. Kim nævnte, at undersøgelsen går gennem STUD PULS, og at den er valid i forhold til 
det, der spørges om. Anne Birgitte nævnte, at ud over modultovholdere er der også studietovholdere 
gennem hele specialiseringsforløbet, hvor der foregår evalueringssamtaler. Begge dele er således med 
– både den kvalitative og den kvantitative metode. Per nævnte, at man er nødt til at være bevidst om, 
hvad det skal bruges til. Kim sluttede af med at sige, at det ligger som et krav i forhold til 
akkrediteringen. Efter sommerferien vil der være en evaluering af, hvad der fungerede og hvad der 
ikke fungerede.   

 
Kim refererede til referatet fra fælles samarbejdsudvalg – LSU den 2/9 omkring fastholdelse. Der er 
taget initiativ til, at der etableres både en studietovholder og en modultovholder funktion på hvert 
modul, og at der udarbejdes en portofolio gennem hele uddannelsesforløbet.  
I Aabenraa og Kolding er der sket en effektivisering og kvalitetssikring af SPS, og fremover har alle 
matrikler en studievejleder ansat, som bl.a. skal diskutere hvilke tiltage, der kan iværksættes i forhold 
fastholdelse. På formødet for HSU er der et forslag om, at studieleder og undervisere udveksler 
erfaringer. Rigtig mange stopper på grund af ensomhed.  
Anne Birgitte kunne fortælle, at med det nye fraværsregistreringssystem EasyTools, vil studerende på 
2. og 5. modul med mere end 20 % fravær blive indkaldt til en samtale. Derfor er det også vigtigt med 
en fuldtids studievejleder. Dette initiativ er skærpet på alle tre studiesteder i forbindelse med 
studiestart. Efter 2-3 dages fravær får den studerende en varsel. Det skulle gerne medvirke til at hæve 
standarden. 

  



4. Samarbejde omkring praktikken – kursus forløb 
Per spurgte til, om der er brugt først til mølle princippet, da 30 af pladserne var besat af nogle, som 
ikke skulle have studerende ud. Kim svarede, at det er problematisk og nævnte, at det er 
uhensigtsmæssigt at efteruddannelsen er koblet fra grunduddannelsen.  
Per nævnte, at gebyret på kurset giver et større pres på praksisfelt i forhold til økonomien, hvilket 
giver problemer. Poul supplerede med at sige, at der i praktikordningen ligger et krav om at levere 
praktik, og dermed en forventning om at uddanne sig som praktikvejleder.  
Kim nævnte, at han har gjort KL opmærksom på den ekstra omkostning, der ligger i forhold til den ny 
uddannelse. Han mener, at vi skal have vendt bøtten, så det ikke er uddannelsesstedet der trækker 
noget ned over praksisfelt, men at praksisfelt kommer med ønsker og behov.  
Helle synes det er et problem, at det ikke er et krav, at praktikvejlederen er klædt på. Det skaber 
utryghed blandt studerende, og i værste fald kan det ende med en klagesag. Hun gør derfor 
opmærksom på, at det med tiden kan få konsekvenser.  
Anne Birgitte sluttede af med at sige, at praktikvejlederne meget gerne vil have uddannelse. Charline 
kunne dertil nævne, at efter- og videreuddannelsesafdelingen har fået en liste over praktiksteder.  

 
Charline kom ind omkring eksamensplaner og afholdelse i forhold til den nye uddannelse. Hvis 
eksamen ligger 2-3 uger inde i praktikken, kan det blive svært at finde motivationen for at blive. Så 
med 30 studerende pr. hold kommer eksamensplanen til at ligge i den sidste uge af praktikken. 
Eksamensplan med dato og tid vil blive sendt ud fra uddannelsesstedet, da vi har kendskab til hvilke 
studerende, der skal op. Selve eksaminationen kommer ligeledes til at foregå på uddannelsesstedet. 
Kim supplerede med at sige, at kan praktikvejlede på grund af sygdom e. lign. ikke komme til 
eksaminationen, er det studieleders ansvar, at få en anden på. Det er ikke praktikvejleders ansvar at 
finde en anden. Anne Birgitte nævnte, at studerende i udenlands praktik, hvor vejleder ikke har 
mulighed for at være til stede, udpeges der en anden person. Dette fremgår også af bekendtgørelsen. I 
reeksaminationen vil situationen være en anden. Her vil det være uddannelsesstedets ansvar at finde 
en censor.  

 
5. Øget tiltag for praksisnær undervisning  

Der ligger et krav i den nye uddannelse, at der laves undervisning i samarbejde med praksisfelt. 
Der inviteres en gæst fra praksisfeltet ind til møde i foråret. 

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

Kim informerede om, at der er annonceret temadage/kurser omkring den ny uddannelse. I øjeblikket 
har vi annonceret 15 hold svarer til ca. 375 deltagere i alt. I øjeblikket er der 34 deltagere på kursus i 
Varde, 20 i Fredericia og Tønder har et ønske om lignende kursus. Temadagene vil blive gentaget til 
foråret igen. Derud over er der tiltag om at udbyde specialiseringskurser omkring skole- og 
fritidspædagogik. Særlige tiltag i forbindelse med understøttende undervisning og et særligt forløb i 
forhold til de 0-3 årige. Så er der kommet en henvendelse fra Dagmargården i Fredericia om 
uddannelse af særlige ”sprogpædagoger”, som der arbejdes på. Derud over arbejdes der på 
mulighederne i akademiuddannelserne - fx friluftvejleder. 

 
Anne Birgitte kunne supplere med at i Aabenraa, er man i gang med at udbyde uddannelsen på tysk, 
hvilket skyldes forhold til den nationale satsning, men også en stigning i efterspørgslen fra tyske 
borgere. Uddannelsen skal dog først akkrediteres, hvilket tager tid. Der er også et problem med, at 
uddannelsen ikke er anerkendt/godkendt alle steder i Tyskland, da den i nogle byer ligger på et 
Universitet. Det er noget vi skal have fokus på. Derud over starter der et international ERASMUS plus 
forløb op på engelsk på 2-3 moduler, som starter her i september.   

 



Charline fortalte at i Esbjerg, udbydes 4. semester på engelsk. SWAN som holdet hedder, har lige stillet 
til studiestart med 28 studerende, heraf kun 4 danskere. Det er studerende fra pædagogrelaterede 
uddannelser forskellige steder i verdenen.  I forhold til den nye uddannelse kommer det til at ligge på 
2. studieår. Det undersøges i øjeblikket hvilken specialisering, de skal tilknyttes.  

 
 

7. Møde med bestyrelsen den 15. 9 
Mødes holdes på Campus Esbjerg. Der var opfordring til at deltage, da det er vigtigt med dialog – men 
lige så vigtigt med de tværfaglige temaer. Der var en opfordring bland medlemmerne til, at det blev 
meldt tidligere ud. 

 
8. Eventuelt 

Anne Birgitte nævnte, at der er for få skole- fritids specialiseringer. Dimensioneringen er ikke optimal. 
Praksisfelt oplever, at de ikke har studerende i perioder.  Poul mener vi må prøve at påvirke 
kommunerne. Vi er 4 år bagefter, når dimensioneringen effektueres. Der fokuseres alt for meget på 
børnetallet i forhold til virkeligheden. Kim nævnte, at kommunerne desværre kun ser på en ”her og 
nu” økonomi.  

 
Næste møde foregår i Kolding. Kørselspenge dækkes, så det bibeholdes, at mødes de forskellige 
steder. Lasse synes det kunne være en god ide, at bruge ½ time til lidt rundvisning hvert sted, så der 
også er mulighed for at se de forskellige campusser. 

 
Helle takkede af for denne gang. Hun er i gang med bachelorprojektet, og bliver færdig til januar 2015. 
Udvalget sagde tak for indsatsen, og håbede hun vil opfordre nogle andre studerend til at deltage.   
 
Næste møde:  
Den 2. december kl. 15.00 til 17.00 - Kolding 
Den 5. marts 15.00 til 17.00 – Aabenraa 
Den 9. juni 15.00 til 17.00 - Esbjerg 
 
 
Referent: Anette Lindskov Knudsen 

 


