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Dagsorden 

Punkt 1: Velkomst og præsentation 

Der var en kort præsentation af alle medlemmerne, og en velkomst til de to nye 

studieldere, Connie Kessler fra Aabenraa og Helle Toftegaard Elisasen fra Kolding. 

Kim kun desuden orientere om, at der også er ansat en ny PAU leder, Thomas 

Frederiksen. 

Der var spørgsmål til den vakante plads, som gymnasiet har. Lasse kunne meddele, 

at de ikke ser sig i stand til at aflevere en plads, og det er heller ikke lykkes med KL. 

Skoleforeningen ingår ikke længere. Konklusionen blev, at Lasse tager kontakt til 

bestyrelsen med henblik på en løsning på den vakante plads.  

 

O D B 

 

 
  

Punkt 2: Specialisering, tildeling og procedure / Bente Lefevre 

Bente kunne orientere om, at den nye uddannelse indeholder tre specialiseringer, 

som de studerende skal vælge imellem. I forhold til specialiseringstildelingen, så er 

der udarbejdet en fælles national procedure for tildelingen, som er på 

forsøgsordning. Den vil blive evalueret engang til foråret. Specialiseringen hænger 

sammen med antallet af dimensioneringen af praktikpladser. Fagforeningen kommer 

ind og giver en orientering i de forskellige studieretninger i forbindelse med 

X   
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orienteringen. Den nationale procedure går i hovedtræk ud på: 

 
- Information til studerende om de tre specialiseringer i et perspektiv af både 

uddannelse og karrieremuligheder. 

- Information om kriterier for tildeling. 

- Afklarende samtaler i fokusgrupper, der har som formål at støtte studerende 

i deres afklaring af ønsker og forudsætninger i forhold til de tre 

specialiseringer. 

- Spørgeskemabaseret information om den enkelte studerende (skal afgive 10 

prioritetspoint i alt). 

- Cases udsendes 

- Individuelle samtaler (UC medarbejder kan i alt afgive 30 point). 

- Vurdering på baggrund af spørgeskema og individuel samtale (40 point i alt)  

- Tildeling af en specialisering.  

- Information til de studerende om tildelingen. 

- Klager (der kan ikke klages over afgørelsen) 

Hvis flere studerende ender ud med samme pointgivning, skal der trækkes lod – 

hvilket kan resultere i en 3. prioritet - hvis 2. prioritet er fyldt op.  

 

Vi står for første gang og skal udføre denne procedure. Interviewerne har været på 

kursus, hvilket betyder at det ikke kan lægges ud til andre medarbejdere. I Aabenraa 

er der to medarbejdere, der hver især skal have 60 individuelle samtaler, så det er 

meget ressourcekrævende.  
 

Der er flere problematikker forbundet med denne procedure, hvilket blev skitseret. 

Det handler bl.a. om, at eliteudøvende studerende tænker, at de skal have deres 

specialisering opfyldt, hvilket vi ikke kan leve op til. Hvad gør vi ved de studerende, 

der ikke dukker op til fokus gruppe samtalen, hvilket ellers fungerer rigtigt godt? De 

internationale studerende som ønsker en praktikophold i udlandet har udfordringer 

med, at fordelingen kommer på tværs i forhold til deres ønske om at komme ud.  

 

Der var også en drøftelse af proceduren, hvor Anne Birgitte fremhæver, at den 

tilgodeser, at der ikke opstår et A og B hold. Poul mener, at det bør blive mere 

kvalitativt, da proceduren alt andet lige baserer sig på et subjektivt skøn i forhold til 

interviewerne. Så derfor synes han, at det er godt, at det ikke ligger på flere hænder. 

Connie mener, at det sikrer en højere ensartethed i vurderingen, når det kun 

involverer to interviewer, men på den anden side gør det hele mere sårbart. Hun 

kunne godt tænke sig, at der kom 1-2 flere på, så det kan gå hurtigere.  

Lasse var inden på, at der er en skæv fordeling mellem skole- og fritid. Anne Birgitte 

kunne dertil svare, at vi fra næste optag (2016) laver fordelingen lige, således at vi 

optager det samme antal hold - både til september og februar med alle 

specialiseringer på begge optag, hvilket gerne skulle imødekomme det. I Esbjerg vil 

vi således optage 3 hold til september og 3 hold til februar til forskel fra nu, hvor vi 

optager 4 hold til september og 2 hold til februar.  

 

Der var også en diskussion omkring fordelingen af kønnene mellem 

specialiseringerne/praktikpladserne, hvor der er en tendens til, at flest mænd ønsker 

skole- og fritid og social- og specialpædagogik. Anne Birgitte synes dog, der er sket 

en ændring - at flere mænd ønsker dagtilbud. Poul mener, det kræver, at vi får 

udmeldt en klar definition af, hvad social- og specialpædagogik er, hvilket der var 

bred enighed om blandt medlemmerne.    

Det blev aftalt, at en evaluering af forløbet vil blive drøftet på februar mødet.  
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Punkt 3: Efter- og videreuddannelse / Kirsten Skaastrup 

Kirsten kunne orientere om, at de har mange rekvirerede aktiviteter/forløb som fx 

kompetenceløft af folkeskolelærer grundet den nye skolereform og ikke så nær 

mange åbne kurser. Kirsten kan mærke, at mange nuværende pædagoger i 

institutionerne har generalistuddannelsen, og efterspørger nye diplomuddannelser, 

som understøtter pædagogfagligheden og lærerfagligheden. Det er helt tydeligt, at 

nyuddannede overhaler medarbejderne på grund af specialiseringen, hvilke både 

kommunerne og BUPL har fokus på, og lagt strategier for i forhold til efter- og 

videreuddannelse. Der faciliteters også konferencer i forhold til den nye folkeskole – 

overgangen til den nye skolereform.    

Lasse mener, at den understøttende undervisning kan være forskellig geografisk. 

Poul er ikke så bekymret i forhold til ny og gammel uddannelse, da det er 

praksiserfaringen, der tæller. Men han kan sagtens forstå, at der mest er brug for, at 

pædagoger og lærer har samme forløb. Måske en antropolog kan tænkes ind i 

efteruddannelsesregi? 

Kim nævnte, at i Esbjerg og Kolding kommune, er der mangel på folkeskolelærer, og 

af den årsag tages helt unge direkte fra gymnasiet ind. Kim har været til møde med 

Esbjerg Kommune vedr. et forslag om et særligt tilrettelagt forløb for nyuddannede 

pædagoger, som ikke kan finde beskæftigelse. Det kunne fx være et netbaseret 

forløb, som kan give dem undervisningskompetencer. I Kolding har man samme 

udfordring. Kim talte også om talentbekendtgørelsen, hvor nuværende studerende 

kan erhverve sig ekstra 30 ECTS point på en anden uddannelse. Det kunne fx være 

ekstra kompetencer, der kan tages på læreruddannelsen, hvor undervisningsfagene 

design og produktion og natur og kulturforståelse passer godt til vores uddannelse – 

og efterspørges ude i folkeskolerne. Anne Birgitte kunne også næve, at i Varde 

Kommune er de også opmærksomme på, at få opkvalificeret pædagogerne til at 

være i folkeskolen. Per undrede sig over hvorfor, folkeskolelærerne ikke ønsker at 

være lærer i Esbjerg Kommune, så han havde svært ved at dele begejstringen. Der 

sker mange ting i Esbjerg Kommune grundet økonomien – og der skal jo være penge 

til at lønne dem. Kim forsikrede Per om, at initiativet ikke skyldes, at pædagogerne 

skal ud og fylde de tomme ”huller”, men hensigten er, at få pædagoger i 

beskæftigelse og ind i folkeskolen.   

Lasse pointerede, at vi som udvalg også er nødt til at kigge på, hvordan vi kan skabe 

beskæftigelse. I Esbjerg og Kolding falder børnetallet ikke så drastisk som i andre 

kommuner.  

Kirsten synes, det lyder interessant at arbejde videre med i efter- og 

videreuddannelsesregi. Hun kunne supplere med at fortælle, at i Haderslev Kommune 

har man 40 ledige pædagoger, og hvis de fik mulighed for et kompetenceløft, så 

kunne det være attraktivt – hvis hensigten ikke er, at de skal være lærer. Det 

svarede Kim, at det ikke er hensigten.  

Anja mener, de ekstra ECTS point kan åbne døren i forhold til at komme ind i 

skolemiljøet, hvilket er meget svært. Vi kan bidrage til inklusionen – 

ressourcebørnene (dem der kræver ekstra). Poul mener det handler mere om 

forældre til børn. Vi skal være mere bevidste om, hvad udvalgets opgave er, og 

hvilke visioner vi har, og mener inklusionen handler primært om fra børnehave til 

folkeskolen. Vi skal have fokus på det socialpædagogiske. Inklusionsbølgen er ved at 

blive bred ud på arbejdsmarkedet., og det handler om opgaven i at skabe sociale 

netværk. Kunne være noget man satte fokus på efteruddannelsesmæssigt. 

Merete nævner, at trivselsundersøgelse viser gode resultater fra skolen, og synes 

tiltagene skal mødes velkommen, så vi kan få pædagogerne opkvalificeret.  

Maiken er også positiv, og kan sagtens følge tankegangen, og synes det er en gave.  

Kirsten nævnte, at de har mange tiltag i forhold til inklusionen, som tilbydes som 

åbne kurser. Men det er svært med tilmeldingerne, så der er overvejelser om, at lave 

det om til netuddannelse, for at få det op og stå. Derud over oplyser Kirsten, at 

Videnscentret også arbejder med inklusion og eksklusion.  

Connie mener, at vi har en udfordring i forhold til hvad vores kerneområde er på 

skoleområdet, hvad er vores spidskompetence? Poul mener, at kerneopgaverne altid 
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er foranderlige, men at det ikke er pædagogens opgave at have fokus på 

undervisningen. Lasse nævnte, at vi ikke laver uddannelse for uddannelsens skyld, 

men fordi det efterspørges – det er den kerneydelse, der efterspørges, der uddannes 

til.  

Punkt 4: Akkreditering – kort gennemgang af processen og fremvisning af 

de tre kerneudsagn vedr. kernefagligheden / Kim Larsen 

Akkrediteringen står for døren, og der ligger nu en selvevalueringsrapport, som er 

sendt til akkrediteringsinstituttet. Rapporten sendes ud med referatet.  

I januar foregår det første møde med akkrediteringspanelet, hvor studerende fra det 

politiske organ også vil være repræsenteret. Der var enighed om, at det en 

spændende men samtidig tidskrævende opgave. Poul tror de ændringer der er sket 

med den nye organisering efter sommerferien, vil styrke os til at komme i mål med 

akkrediteringen.  

 

Kim nævnte, at i kvartalsrapporten er vi forpligtet til at kigge på side 9 (de røde 

felter) i forhold til, hvordan vi kan gøre det bedre. Når det er nedskrevet, skal det 

lægges på UC SYD intranet. Jette nævnte, at der havde været modulevaluerings-

møde dagen forinden, som havde nogle gode bud på, hvad der kunne forbedres. Der 

sker en handling på det kvartalsrapporten viser – kontinuerlig. Anne Birgitte synes 

også det er et godt redskab – uanset om man er underviser, studerende eller ledelse, 

og at der handles på det. I Esbjerg kører man et pilotprojekt, hvor 

modulevalueringen foregår med det samme – der kommer en ”straksrapport”, som 

viser resultatet, og som underviseren går i dialog med de studerende om med det 

samme. Jette gør dog opmærksom på, at det kan påvirke arbejdsmiljøet, da det kan 

være svært for underviserne.  

Der var en drøftelse af, at det selvfølgelig kan være overvældende, og at det er 

vigtigt, at tilbagemeldingerne ikke tager udgangspunkt i det personlige. Derud over 

er det også vigtigt, at der ikke kun er fokus på det umiddelbare – men i lige så høj 

grad langtidsperspektivet. Anne Birgitte svarede, at det nye spørgeskema kun 

spørger ind til de studerendes egen læring og udbytte af modulet og ikke 

undervisernes indsats. Lasse mener, at det kan være svært at adskille, så det 

handler om at være varsomt. 

 

X 

 

 

  

Punkt 5: Fællesdagen med bestyrelsen 2015 og 2016 – se bilag / Kim Larsen 

Kim beklagede meget, at indbydelsen ikke blev sendt ud, og lovede, at det ikke 

kommer til at ske igen. Dagen indeholdte tre forskellige workshop –  

1. Kvalitet i det internationale arbejde ved international leder Mette Ernlund. En 

studerende fortæller om oplevelsen af, at en udenlandsk praktik kan øge kvaliteten i 

professionsuddannelsessammenhæng.  

2. Kvalitet i feedback ved leder af StudenterFokus, Lars Lykkedegn og feedback set i 

et studenterperspektiv ved en studerende.  

3. Kvalitet i praktik og samarbejde med klinik/praksis/profession.  

Referatet fra dagen er endnu ikke kommet, men vil blive sendt ud, så snart den 

foreligger. Birthe Friis Mortensen lovede, at der ville komme en til udvalgsmødet, så 

vi fik de samme muligheder som de andre udvalg. Det blev besluttet, at Kim og 

Lasse undersøger muligheden for, at tage det med på næste møde. Kim synes det er 

spændende med forskningstilknytning i forhold til uddannelserne - det giver en rød 

tråd mellem forskning og uddannelsessektoren. 

X   

Punkt 6: Talentudvikling, en drøftelse af muligheder / Kim Larsen 

Der er kommet en ny talentbekendtgørelse som har til formål at tilbyde ekstra 

uddannelsesaktiviteter der understøtter og styrker indsatsen for særligt talentfulde 

studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner, sådan at en begrænset andel af 

de dygtigste og højt motiverede studerende får større faglige udfordringer end gennem de 

krav, der stilles ved den uddannelse, de er optaget på, samt får anerkendelse herfor på 

eksamensbeviset. 

Tiltagene er 1) udmærkelse på eksamensbeviset fx tutor ordning 2) anerkendelse af 
ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset fx praksistilknytning og 3) 

X X  
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talentforløb med ekstra ECTS-point (European Credit Transfer System) på 
eksamensbeviset. 

Der vil blive lavet en opgørelse til sommer, som viser hvor mange, der har meldt sig. 

I Aabenraa vil de gerne i samarbejde med ungdomsuddannelserne lave noget, som 

knytter sig op af bekendtgørelsen.  

Linket til bekendtgørelsen finder I her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038 

 

Eventuelt: 

Kim har haft møde med kommunen, og afventer en rapport her i november måned, 

hvor kommunens kontaktråd skal verificere tallene. Rapporten siger ikke noget om 

specialiseringen, samlet tal osv. men vil vise de områder, hvor en stor mængde 

pædagoger er på vej ind – fx ældreområdet, flygtninge osv. Vi ved endnu ikke noget 

om dimensioneringen, men med de ledighedstal der er, forventes det ikke forhøjet. 

Der er møde i praktikpladsudvalget den 7. januar 2016 og rapporten er 

endnu ikke udkommet. Vi eftersender den så snart vi har den. 

 

Der er i øjeblikket 6 studerende og en underviser i Grønland, som fredag d. 13/11 kl. 

9.30 live på nettet fortæller om oplevelserne og hvordan man arbejder 

socialpædagogisk i Grønland. Kim nævner, at underviserne har mulighed for, at 

komme i praktik i praksisfelt min. 1-3 måneder.   

 

Lasse spørger til studiemiljøet i Kolding og den snak der har været omkring ny 

lokalisation. Kim kunne svare, at der intet nyt er omkring bygningerne i Kolding. 

   

Der er udsendt to forslag til datoer til mødedater i det nye år, hvilket blev godkendt 

af alle. 

  

Per spurgte til praktikvejledernes nye rolle som censor. Har modtaget flere 

henvendelser i forhold til udgifter til tansport, vikardækning osv., men har ikke 

kunne finde svaret, og har derfor meldt ud, at det var en del af, at have en 

studerende i praktik. Per mener de kan have en betydning i forhold til nye 

praktiksteder.  

Kim svarede, at det har været svært at finde lokaler på institutionerne, hvor der er ro 

til prøverne. Det er mere organisatorisk nemmere på institutionerne, men det 

handler også om de retslige spørgsmål mht. at finde roen til eksaminationen.  

Anne Birgitte nævnte, at vi selvfølgelig er fleksible, vi gør det allerede på Åben 

Uddannelse. Men som studietovholder kan det være svært logistisk med tid og 

geografi.  

Kim vil gerne arbejde videre med et korps af censorer.  

 

Næste møderække: 

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

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

 

 

   

Udarbejdet af  

Kim Larsen 

 

Dato 

29.10.15 

Udsendt pr. mail dato 

02.11.15 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170038

