
 

 

 

Møde i 

 

Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen 

 

Dato  

23. november 2016 

 

Tid 

Kl. 15. 00 til 17.00 

Sted 

 

UC Syd / Kolding 

 

Lokale 

 

A1 

Forplejning 

 

 

 

ja x nej 

 

Bestilt af 

 

LMJO 

Tilmelding/afbud til 

 

Lisbeth Mie Johanson (lmjo@ucsyd.dk)  

 

 

Gæste(er) 

 

 

 

Mødedeltagere 

 

Medlemmer af Uddannelsesudvalget 

Til stede: Lasse Porsgaard, Anja Andreasen  /Ribe, Mette /stud. 

Kolding Modul 12, Pernille Hertzberg praktikkoordinator Kolding, 

Merete Lund Vestergård, Anne Birgitte Hermansen, Helle Eliasen, 

Trine Etzerodt, Kirsten Skaastrup, Kim Larsen. 

 

Afbud: Poul Flach Jensen, Lars, Annette, Jette Lindgaard, Lars 

Marling 

Mødeleder 

 
Lasse Birkelund 
 
 

 

Referent  

 

 

Trine Etzerodt 

Referat udsendes til 
godkendelse 

 

 

Referat udsendes 
 

 

Ansvar/ 

journalisering  

 
 
 

 

Andet: 

 

Dagsorden og referat 

 

 

 

Punkt 1: Endelig godkendelse af dagsorden og referat fra Lasse Porsgaard. 

Godkendt 

O D B 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

Punkt 2: Meddelelser fra formanden, institutchef og udvalgets medlemmer 

1. Præsentation af nye medlemmer 

Intet. 

2. Udpegning af medlemmer til udvalget – v/ Lasse  

Leder fra det kommunale område vakant. Nyt medlem findes af 

Lasse, udpeges til mødet i maj. Gymnasieskolerne kan pt ikke 

udpege nogen. Kan det være én fra studievalg i stedet? Eller VUC? 

Kunne være relevant med flere fra aftagerfeltet i udvalget. Lasse 

undersøger dette. 

 

 

x x  

Mødeskabelon 

(skriv i skabelonen – felterne udvider sig 

automatisk) 

mailto:lmjo@ucsyd.dk
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3. Akkreditering v/Kim 

Afklaring er udsat pgr. sygdom ved akkrediteringsinstitutionen.  

Foreløbig afklaring d.6.12.16. 

Kirsten: der akkrediteres alle mulige andre steder og det 

fortsætter.  Er et vilkår. 

Når man akkrediteres, kan man selv starte nye uddannelser. Dette 

kan evt. gøres i Kolding, der er i fokus ved nye uddannelser 

 

Punkt 3: Redegørelsen vedr. timetalsundersøgelsen og feedback på opgaver. Bilag 

Der kommer nyt bilag med ud.  

Vi underviser i UCSyd ved pædagoguddannelsen 15 lektioner pr uge, 

derfor gælder kritikken vedr. et for lille timetal på pæd. udd. ikke.  

 

Kolding løfter karaktermæssigt de studerende mere end Esbjerg og 

Aabenraa ved bachelor prøven. I Kolding gives der 10 timers vejledning 

(pr. gruppe?) incl. prøven til bachelor. Det skal vi gøre på alle tre 

uddannelser. 

  

Den årlige kvalitetsrapport for pæd. udd. sendes med ud som bilag.  

Vores tal i vores egne evalueringer er langt mere positive end tallene fra 

EVA. 

 

Vi er rolige omkring UCéts kvalitetssikringssystem. Det følges op gennem 

hele systemet. 

 

Mange undervisningstimer har betydning for tilfredshed på studierne. 

Lasse siger fra møde i PLS, at der er god tilfredshed med uddannelserne i 

UC Syd. 

 

Vi forsøger at få flere til at besvare Stud Puls, ved at der er underviser til 

stede når den udfyldes. 

x 

 

 

 

x  

Punkt 4: Revision af studieordning v/Kim 

Revision kommer til at ske hen over foråret 2017, så studiet kan være 

noget anderledes fra sommer 2017. 

Der kan laves moduler á 20 ects., dvs. to moduler i sammenhæng. 

Vi ønsker at modulerne skal være kompetencemålsstyret. 

Vi skal være så ens som muligt i de forskellige UC´er. 

 

Det gælder ikke mere (som før udmeldt), at det er tilstrækkeligt at være i 

praktik 50% af tiden for at kunne gå til prøve. Fremover vil det være en 

faglig vurdering der ligger til grund for om der er gennemført 

tilstrækkeligt af praktikken for at kunne gå til prøve. 

Reglen om 50% skal skrives ud af studieordningen. 

 

Der er uenighed om punktet. Det kan også ses som en beskyttelse af 

praktikken, dvs. at man mindst skal have været til stede 50% af tiden i 

praktik for at kunne gå til prøve.  

 

Praksis skal være god /bedre til at smide studerende ud, hvis de er for 

meget fraværende. Det kan vi ikke gøre på campus. 

 

 

x 

 

 

x X 

Punkt 5: Efter-videreuddannelsen – v/ Kirsten Skaastrup 

orientering af EVU in put til nye evt. tiltag 

Pædagoger i skolen tages der godt hånd om, der er fin 

videreefteruddannelse for dem. Kører fra efteråret 2017 og fremover. 

 

x 

 

 

x 
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Specialområdet særligt fokus på det. 

 

Migrationsområdet: Hvad stiller man op med området? Laver 

temaeftermiddage. 

 

Praktikvejleder uddannelsen: Retter det mod et tværfagligt fokus. 

Udgangspunkt i lærer / socialrådgiver / pædagog. 

Men også stadig rettet mod de enkelte professioner. 

 

Diplomuddannelse, der kører en 50-60 stykker. Der er især gang i de 

forskellige vejleder uddannelser. 

 

Netværksmøder på daginstitutionsområdet indenfor de ti kommuner EVU 

dækker. 

 

Kommunerne laver sine egne strategier og bestiller kurser der efter, det 

gør at det er sværere at få diplommoduler for enkeltpersoner end før. 

Også en udfordring for de arbejdsløse. Haderslev kommune er god på 

dette punkt. 

Punkt 6: Drøftelse af fremtidig dimensionering v/Kim  

Der lyttes til f.eks. kommunernes omkring behov for pædagoger ved 

dimensionering. 

 

Der er for mange pædagoger. Derfor også se på aldersdimensioneringen. 

De tal skal komme fra de faglige organisationer. 

Det er dog ikke det store problem med for mange uddannede pædagoger i 

Sønderjylland. Der er kun en ledighed på 4-5%.  

 

Have opmærksomhed på SSP pladserne. Skal vi have færre her og flere på 

DTP. Hvad definerer en SSP plads? 

 

Den særligt betydningsfulde pædagog hvis man vil gøre en forskel for 

nogen findes i dagtilbudsområdet. Det skal vi fortælle vores studerende, 

der vil ud ”at gøre en forskel”. 

 

Pædagoger overtager flere og flere funktioner i folkeskolen; - også pgr. 

mangel på folkeskolelærere. Stort potentiale i skoleområdet. 

 

Ældreområdet bør også komme mere ind som områder for pædagoger. Bør 

også tænkes ind i forhold til praktikpladser. 

Ex. måltidsværter på plejecentre. Praksis begynder selv at efterspørge 

pædagoger. Demensområdet er åbnet. Marte Meo bruges også. 

 

Åbning på moduler over for praksisfeltet kan gøre at vi finder nye pladser 

på andre områder. 

Kim Larsen: Hvis der ikke er en vejleder i forvejen, giver vi ekstra 

vejledning fra uddannelserne, så vi får startet de nye praktikområder. 

 

x 

 

 

x 

 

Punkt 7: Udfordringer – og potentialer - i samarbejdet med kommunerne – og 

hvordan man kunne forbedre strukturen?  

Jeg skal underholde med dette punkt på et møde i praktikpladsudvalget nedsat af 

KKR sidst i november og vil gerne drøfte dette med udvalget v/Kim 

Vi får sendt udfordringerne med ud med dette referat. Men: 

De skæve studerende – praksis; - smid dem ud. Vi har svært ved det på 

uddannelserne. 

x 

 

 

x  
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De unge studerende (under25) skal have lov til at lære, at være på en 

arbejdsplads. Det går ikke, at praktikpladserne kun vil have studerende i 

3. praktik. 

Starttidspunkter for praktikker skal ændres til som de var under sidste 

uddannelse. Start 1. 2 og 1.8. 

 

Vi mangler et korps fra praksis, der kan stille op ved re-eksamination. 

 

Straffeattest; der skal fra ministerielt plan findes regler om studerende 

med straffeattest. De studerende har ret til uddannelse. I princippet skal 

der tages imod dem. Men de er i et ansættelsesforhold. Det gør det 

dilemmafyldt. Praktikkerne er ikke et socialt rehabiliterings sted.  

Måske 5 sager i Kolding kommune på et år. 

 

Nedsat tid. Der er forhandlinger med kommuner, BUPL og PLS. Der har 

været studerende igennem ansøgningen i Kolding. Én har fået bevilget 

nedsat tid, men det er svært at finde en institution til den studerende 

2/3 af ansøgningerne afslås fra ministerierne. Der skal typisk ligge 25 at. 

pr uge i delt praktik. 

 

Referatet fra mødet hvor  Kim var til sendes med ud eller sendes 

efterfølgende. 

Punkt 8 Lasses punkt. 

Fremadrettet skal der være 3 forskellige taxameter niveauer. Kan være 

interessant for pæd. udd.. Muligvis kommer de andre uddannelser dog nok 

ned på pæd. udd. niveau.  

x 

 

x  

Eventuelt  

Helle: Job swop; - der swoppes i denne måned med en pædagog fra en 

vuggestue og en underviser. 

Instituttet håber på en udbygning af denne mulighed. Der er en 

udgiftsbyrde forbundet med det. Der er lavet kommisorium.  Hvad er 

pædagogen stoppet op ved på uddannelsen i Kolding; - dette kan hun bl.a. 

bidrage med. 

 

Anne Birgitte: TPE projekt med socialrådgivere i 5 kommuner. De 

studerende har været ude i praksis. Det har været et kanon godt projekt. 

Vil formodentlig bydes ud på modul 11-12 i foråret 2018??. 

 

Anne Birgitte: Samarbejde med Kina. Samarbejde omkring 

kompetenceudvikling af pædagoger i Kina, samt på en skole, og et 

universitet.  Børnehave til 500 børn i 5 etager. Vi forsøger at få 

studerende i praktik i børnehaven. 

 

Institutledelsen var nogle dage i England. Vi forsøger med udgangspunkt i 

besøget at lave en fuldstændig netbaseret pædagog uddannelse på 

engelsk 

 

Næste gang mødes vi i maj måned. 

 

 

   

Dagsorden udarbejdet af  

Kim Larsen 

Dato 

31.10.16 

Udsendt pr. mail dato 

01.11.16 

 


