
 

 

 

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen  

 

 

Dato  

23. februar 2016 

 

Tid 

Kl. 15.00 – 17.00 

Sted  

UC Syd/Aabenraa 

 

Lokale 

S.64 

Forplejning 

 

 

 

ja  

x 

nej 

 

Bestilt af 

Lisbeth Mie Johanson 

Tilmelding/afbud til 

 

Lisbeth Mie Johanson (lmjo@ucsyd.dk) 

 

 

Gæste(er) 

 

Mødedeltagere 

Lasse P. Birkelund, Poul Flak-Jensen, Lars Marling, Trine Etzerodt, Jette 

Lindgaard, Maiken Marie Nørlund Olesen, Melanie Straarup Quvang, Ingrid 

Marie Sønnichsen, Kim Larsen, Anne Birgitte Hermansen, Kirsten 

Skaastrup 

 

Afbud fra: Per Olesen, Merete Lund, Pernille Hertzberg, Conny Kessler, 

Anja Andreasen 

 

Ikke mødt: Melanie Straarup Quang, Ingrid Marie Sønnichsen 

 

 

Mødeleder 

 
Lasse Birkelund 
 
 

 

Referent  

 

Lene Rasmussen 

 

Referat udsendes til 
godkendelse 

 
Kim Larsen 

 

Referat udsendes 
 

 

 

Ansvar/ 

journalisering  
 
 

 

Fast orienteringspunkt(er): 

 

 

Fast diskussionspunkt(er): 

 

Andet: 

 

Dagsorden 

Punkt 1: Endelig godkendelse af dagsorden / Lasse Porsgaard 

Godkendt 
O D B 

 

X 
  

Punkt 2: Meddelelser fra formanden / Institutchef og udvalgets medlemmer 

Ang. det nye Campus i Aabenraa fortæller Kim, så er der nu taget hul på projektet, 

p.t. piloteres. Der. 

Ang. evt. nyt byggeri i Kolding, så er der stadig positiv stemning fra Bestyrelsen 

fortæller Poul, men der er fra ministeriets side ændret i tildelingen af studiepladser, 

hvorfor de 2 uddannelser der var tænkt skulle flyttes til Kolding ikke har så mange 

X   

Mødeskabelon 

(skriv i skabelonen – felterne udvider sig 

automatisk) 
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studerende som beregnet. Afventes. 

Punkt 3: Status på studieordninger, herunder uddannelsernes indhold, 

profil, kvalitet og relevans. Vi vil gerne bytte om på modul 11 valgfrit 

område og 12 udviklingsarbejde / Anne Birgitte Hermansen 

 

Anne Birgitte fortæller nu, at til og med Modul-13 i den nye pædagoguddannelse nu 

er taget i brug. 

Mange studerende fortæller, at de er glade for moduler, men også at de syntes de 

hele tiden starter og slutter. Der mangler fordybelses perioder. 

Modul-11 er et nationalt modul (valgfag), og Anne Birgitte ønsker at drøfte, om 

muligheden for at sammenlægge Modul 11 og 12, og således få et 14 ugers forløb 

incl. et Udviklingsprojekt. vK5 prøven hører til modul-11, hvorfor det er et must, at 

modulerne bygges rundt, så prøven kommer til sidst i de 14 uger.  

Hovedmotivet er fordybelse – at de studerende kan få lov at arbejde med et valgfag 

incl. et udviklingsarbejde.  

Poul er bekymret i f.t. hvis man siger, at det er et must at udviklingsarbejdet skal 

tage udgangspunkt i valgfaget.  

I dag er udviklingsarbejdet defineret, og derfor kan der være både fordele og 

ulemper ved en ny ordning. Det vil kræve at alle 7 områder kan blive udbudt hvert 

sted. 

I Kolding er der allerede en kontakt til institutionsområdet, så det må være et krav, 

at der indgås aftaler.  

De studerendes ”stemme” om fordybelse bør vægte højt her mener Jette. 

Lars giver udtryk for, at Aabenraa er meget anonyme, og kan se spændende 

elementer med en sådan ordning.  

Lars giver udtryk for at Praktik-1 bliver forstyrret i f.t. studiedage. Opfordrer til 

aftensmøder i stedet. 

Lars fortæller at dagtilbud er yderst tilfreds med den nye uddannelse. 

Poul spørger til valgmodulerne – formålet med håndværket er vigtigere end at den 

stud. selv kan håndværket. 

Udfordringen er aftagerfeltet – der skal gøres en rigtig stor indsats i f.t. at indhente 

aftaler. 

Der blev besluttet, at Kim Larsen drøfter oplægget yderligere med ledelsesgruppen. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Punkt 4: Status på den regionale uddannelsesdækning, herunder efter- og 

videreuddannelse. Status på UC Syds rolle i A.P. Møller Fondens 

efteruddannelsesprojekt, der skal ruste pædagogerne til deres nye opgaver i 

skolen efter folkeskolereformen. BUPL og KL står bag forløbet / Kirsten 

Skaastrup 

Der er én underviser med i projektet fra hver pædagoguddannelse Niels Bo Thomsen, 

Ove Steiner og Peter Niels Pedersen. 

1800 pædagoger som arbejder i indskolingen. 

Et pilotprojekt – Haderslev kommune er gået med i to projekter. 

Kirsten skal til møde 1/3, og vil foreslå at projektet skydes til 1/8 16, så der kunne 

køres 3 efterårshold og 3 forårshold. Betingelserne er, at der ikke skal lægges den 

samme uddannelsesplan, så der ikke er et projekt i Aalborg og et andet i Haderslev? 

 

Helle spørger om der skal nogen påvirkninger til, for at projektet kan løftes. Kirsten 

svarer at der er gode kontakter, men at vi ikke kan henv. os direkte til kommunerne. 

BUPL og KL har projektet - vi er kun ”underleverandører” – altså købt til opgaven, så 

vi skal passe på, hvordan vi påvirker processen. 

 

 

X 
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Kirsten fortæller, at Praktikvejlederuddannelsen fortsat er i god vækst. Der rekvireres 

også kurser fra kommuner. 

 

Poul har to ønsker – det første er et dybfølt ønske om et diplomforløb i f.t. det 

psykiatriske område (forankret i det socialpædagogiske område – ikke i det sociale 

område). Det andet er på flygtningeområdet – her kunne der tænkes omkring 

integration, idet Poul i høj grad tænker involvering i f.t. pædagoger. Poul tænker på 

Antropologi, flerkulturelle emner, traumer, sorgbearbejdning, indsigt i jobcentres § 

og bek.g. indenfor det kommunale område.  

 

Trine har undret sig over, at der i den nye uddannelse er så lidt omkring 

”kulturmøde”. 

 

Punkt 5: Den nye specialiseringsfordeling, og hvordan det påvirker 

praktikpladssituationen / Lasse Porsgaard  

Lasse spørger om der har været reaktioner fra kommunerne? 

Det har der ikke fortæller Kim – de nye fordelinger ligger i dag på DTP 38% (42% 

tidligere) , SSP 42% (44%), SFP 22% (16%). 

 

 

X   

Punkt 6: De sidste studerende på den gamle ordning, hvad gør vi ved dem. 

Hvordan er deres praktiksituation/ Lasse Porsgaard og Kim Larsen 

Lasse har hørt et rygte om at uddannelserne ”lader studerende” efter gl. bek.g. 

slippe igennem, og forespørger derfor, om der er hold i dette. 

I Aabenraa er der 8 som ”samles op”, og som således ikke har bestået deres sidste 

lønnede praktik-2. De stud. er tilbudt at læse færdig jf. gl. bek.g. og med en praktik 

syd for grænsen (herved belastes kommunerne ikke med 2 bek.g.). 

I Esbjerg er der et opsamlingshold på 5 studerende, som danner hold. De får tilbudt 

en ny praktikplads startende fra 1. januar 2016. 

Kim Larsen meddeler at når en studerende dumper i en praktik, så er det som 

ovenst. beskrevet der handles. Så der er ikke tale om at ”få de stud. igennem 

uddannelsen”. Vi overholder gældende regler. 

Anne Birgitte fortæller at en god pointe er at henvise til at der er eksterne censorer 

på deres prøver på 7. semester. 

Vi skal færdiggøre studerende efter gl. bek. indtil 2019. 

 

X X  

Punkt 7: Det internationale arbejde i instituttet / Kim Larsen 

Der er kommet en ny struktur i UC SYD – hvor der nytænkes i f.t. det internationale 

arbejde. Der er udbudt 2 nye internationale stillinger på ½ tid gældende fra 1/3 16.  

For ikke at gå i konkurrence mellem de tre campusser, så ønsker Kim at det ikke er 

det samme udbud. Mette Ernlund som er ny chef på området kigger på ønsket. 

 

Grønland er et særligt udviklingsprojekt i Kolding, Rusland i Aabenraa og i Esbjerg er 

det Kina. Praktikken kan i dag deles med 3 mdr. i Danmark og 3 mdr. i udlandet. 

Prøven ligger i den sidste del, og skal ligge indenfor den samme specialisering. 

 

X   

Punkt 8: Udvikling- og forsknings initiativer / Kim Larsen 

Udskydes til næste møde 

X   

Eventuelt: 

Poul fortæller at regions repræsentanten opfordrer bestyrelsen til i stedet for at der 

er to rep. fra kommunerne – så kan være en fra kommunen og én fra regionen. 

 

Kim ønsker at der på næste møde gennemgås handlingsplaner, og at der arbejdes på 

at gøre det lettere for studerende - at skrive bachelorprojekter sammen, på tværs af 

professionsuddannelserne. 
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Næste møde: 

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

 

Der er forslag om at ændre mødet til Kolding. Det er vedtaget! 

 

Opfordring til at få de studerende med til møderne. 

 

 

Udarbejdet af  

Kim Larsen 

 

Dato 

02.02.16 

Udsendt pr. mail dato 

02.02.16 

 


