
 

 

 

Dagsorden til Uddannelsesudvalgsmødet den 16. juni 2014 

 

Afbud fra: Momme Mailund og Bjørn Hurtigkarl 

 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

Pjece: omhandlende hvad er det for nogle opgaver udvalget har? Linket til brochuren vedhæftes 

referatet. Opfordring til at se pjecen igennem.  

 

 Generelt: afslutning på stillingsopslag på alle 3 campus. Samtaler alle 3 steder i næste uge. 

 

 De 2 udpegede medlemmer til Udvalget, der skulle udpeges af bestyrelsen, er nu formelt  

 udpeget. Velkommen til dem. 

 

Hvem har stemmeretten i udvalget: studerende – 2 stemmer og ansatte – 2 stemmer. Vi skal 

have afklaret, hvem der har stemmeretten. Det antages, at de studerende/ansatte selv melder 

ind til institutchefen om dette. 

 

 

3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans  

 (bilag 1) 

Vi er nu så langt, at vi er ved version 16 – version 15 er tidligere udleveret. Det er sådan, at vi 

inden næste bestyrelsesmøde skal have uddannelsesordningen klar, da den skal til høring i 

censorformandsskabet. Diverse indlæg imødekommes snarest og inden 8. august , så vi kan få 

Uddannelsesordningen sendt til censorformandsskabet. 

 

De mangler der har været i version 15 er der udviklet videre på i vedhæftede version (17). 

 

Det der bremser os nu, er ting vi ikke har indflydelse på – ex. ting fra ministeriet eller fra 

ekspertgruppen. Med hensyn til det, vi selv kan skrive, er arbejdet stort set færdiggjort.  

 

Spørgsmål: side 75 – version 16: studieaktivitetsmodellen: kan der sættes % på. Dialog om 

fornuften heri. Oplysning: vi arbejder med at få de studerende aktiveret ca. 39 timer om ugen, 

da studieåret er kortere end kalenderåret.  

Der er blevet snakket om, hvad der skal stå i studieordningen og hvad skal stå i studieplanen 

omkring studieaktivitetsmodellen. Studieordningen er en tung del, at få revideret i. Det vil 

derfor være fint at have noget, der er nemt at kunne tilpasse.  

Forslag: Uddannelsesudvalget kan komme med et forslag om, at der %-satser i de fire 

kvadranter og disse tilføjes i uddannelsesordningen. Det tænkes som en god idé.  

 

Studieaktivitetsmodellen udleveres på mødet. Kommentarer til modellen omkring timerne i 

modellen drøftes.  

 

Der er fornuft i, at der er større handlefrihed og udvikling af uddannelsen, hvis timer ikke bindes 

op i studieordningen. Timefordelingen foreslås oplyst i studieplanen.  

 

Oplysning om undervisningen – set i relation til studieaktivitetsmodellen: Nu er der studerende, 

der gerne vil tidligt hjem. Nogle gange ved gruppearbejde, er det svært at fastholde de 

studerende. Svar: det er svært at lave om på kultur. De nye studerende opdrages fra start af, 

og der er håb om, at nuværende studerende hægter sig på. Forskel fra tidligere: ændret 

organisering af arbejde, der skal laves. Samarbejde med institutionerne. Der skal lægges et x 

antal tid på institutionen i forbindelse hermed.  Det kommer til udtryk i studieplanerne, når de 

offentliggøres. Det er noget underviserne sidder og arbejder med her og nu. 

Studieaktivitetsmodellen foreslås løbende taget op. 



 

 

 Side 2/3 

 

 

De studerende opfatter studieaktivitetsmodellen positivt. De studerende kan mere se, hvad der 

forventes af dem.  

Nye tiltag vedr. uddannelsen 

Vi arbejder jo med portfolie – den omhandler ikke kun praktikken, men bruges som 

dokumentation igennem hele uddannelsen.  

 

Spørgsmål: Kvalitetssikring, side 117 i version 16. Undervisere på uddannelsen: behøver dette 

at stå i en studieordning – er det ikke uddannelsespolitik? Det er nyt at nævnte det i 

studieordningen. Det er ikke noget, der er blevet diskuteret voldsomt. På næste møde med 

Forskning og Udvikling er der forslag om, at alle ansatte skal fordeles således, at mindst 1/3 

skal have professionsbaggrund. Vi undersøger til næste møde hvor teksten kommer fra. Handler 

det om akkreditering og kvalitetssikring?  

 

Studieordningen kan ses som en kontrakt for de studerende. En form for sikring.  

 

Spørgsmål: Kommer der studerende ud i praktik 1/8 2014? Kolding er det eneste sted, hvor de 

studerende på 2. semester ikke har været i praktik. De kommer ud i 1. praktik.  

 

Der har været afholdt møder fra de 3 campus omkring den nye uddannelse og hvilke 

forandringer denne medfører. Møder afholdt med kommuner og institutioner. Fokus i første 

omgang har været på de institutioner, der skal have 1. praktik efter sommerferien. Derefter 

rettes fokus på dem som skal have studerende i praktik den 1. december 2014. 

 

Spørgsmål: Ligger der en implementeringsstrategi for, hvordan uddannelsesordningen skal 

offentligøres og til hvem. Alle kommuner er informeret og har været inviteret til drøftelser. De 

tre udbudssteder vil i løbet af efteråret informere yderligere 

Der arbejdes på at få afholdes fyraftensmøde med institutionerne. Her drøftes den nye 

uddannelse og de nye i at er fremover skal være afprøvning af praktikken  

Så inviteres der til fyraftensmøder, temadage. I forhold til studerende – så informeres de om 

det, det handler om. Fra 4. semester og fremadrettet er der ikke grund til at informere så 

meget, de bliver på gammel uddannelse.  

 

Oplysning: Der skal tænkes i, hvad er det egentlig udvalget skal tage sig af? Skal udvalget 

arbejde med denne implementeringsstrategi Drøftes på de næstkommende møder.  

 

Når udvalget er sammensat som det er: så kan man her fremkomme med bekymringer, input 

mv. Det er vigtigt at have et fora, hvor dette kan blive afstemt. Det er også en af Udvalgets 

opgaver. 

 

UC’et lægger op til, at såfremt der ønskes en tættere dialog omkring de forskellige området, så 

er der dygtige medarbejdere, der kan komme ud og informere om dette og komme i dialog med 

institutionerne. De skal bare henvende sig på uddannelsesstedet. Det vil vi da meget opfordre 

til at de gør. 

 

     Drøftelse af arbejdet frem mod en ny studieordning, oplæg og eksempel på modulindhold. 

Modulbeskrivelse: der udleveres bilag på mødet. Eksempler på indhold på modul 1 og modul 3. 

Udkast, der ikke er færdige endnu. Studieplanen vil komme til at indeholde 

modulbeskrivelserne. Studieplanen er en beskrivelse af organisering og tilrettelæggelse Her 

beskrives og forventninger til den studerendes arbejdsindsats i de forskellige kvadranter i 

studieaktivitetsmodellen. 

 

Der blev vist to eksempler på modulopbygning. 

 

Når den studerende er færdig med et modul, så får underviseren timer med holdet: diskussion 

af portfolie: hvad kan det tænkes at bruges til fremadrettet. 
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Det var en opfordring fra et medlem af udvalget, det handle om, at vi meget gerne måtte sikre 

at dannelsesbegrebet blev behandlet i den nye uddannelse. Dannelse er meget snævert 

beskrevet i bekendtgørelsen. Der var derfor en stor opfordring til, at dette blev synliggjort og 

beskrevet i studiehåndbogen og i moduler på alle tre specialiseringer.  

 

Tvangsmerit orientering 

Ny bekendtgørelse. Tidligere uddannelsesdele skal oplyses ved ansøgning. Der er nedsat et 
ekspertudvalg til undersøgelse heraf. Resultatet af dette arbejde fremlægges på næste møde i 
udvalget. 

 

 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse 

 Får vi uddannet pædagoger nok? Det tager vi på et kommende møde. 

 

Spørgsmål: Kan vi evt. få nogle, til at kigge på tal over ledige på kommuneplan? Det kunne 

være interessant at få samlet de tal sammen fra fagforeningerne. Er der steder, hvor 

arbejdsløsheden er større end andre steder? Så det kan tænkes ind i overvejelserne om, hvor 

der skal uddannes pædagoger henne. Det kan betyde forskydning i placeringen af 

uddannelsespladser i regionen 

 

 

5. Drøftelse reglerne/mulighederne for overflytning og orlov 
 

Der vil være en overgangsface. Opmærksomhed på, at alle studerende bliver samlet op.  
 
 
6. Drøftelse af kriterier for udvælgelse til specialiseringer (bilag 2) 
 

Fordelingen i år er 44% til dagtilbud, 40% til Social- og specialpædagogik og 16% til Skole og 
fritidspædagogik. Fordelingstallene for praktikken kan ændres år for år. 
 
Hvis der er for mange studerende til en given specialisering, sker der en fordeling er udvalgte 
kriterier. Disse udformes ens på landsplan, dette arbejde er færdigt i efteråret. I 
overgangsperioden, sker det på følgende måde. En motiveret ansøgning og en samtale.   

 

Det er de samme kriterier for alle 3 specialiseringer.  
  
 Fordelingsproblematikken findes også i nuværende uddannelse.  

 
7. Information om eksamensformer (bilag 3, 4) 
 Punktet udsættes til næste møde. 
 
 
8. Praktikpladser i Vejle kommune 
 Punktet udsættes til næste møde. 
 
9. Eventuelt. 

  

Næste møde den 11. september kæl. 15.00 til 17.00 i Esbjerg 

 

Referent: Anette Theet Rasmussen 


