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1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udval-

gets medlemmer  
Status på uddannelsen. Herunder optag 2019, uddannelsesberetning (årsberetning) 

Uddannelseslederen orienterede om den nuværende status på uddannelsen. Der er pt. 

143 studerende, og der var 159 som dimitterede i alt.  

Det er udelukkende kvinder der er faldet fra på årgang 2018, hvilket har medført, at der 

skal ske en ændring i modulerne. Det er meningen, at der på sigt byttes om på to modu-

ler. Det kommer der mere information ud om på næste uddannelsesudvalgsmøde. Det 

meddeles for udvalget, at der på Itslearning findes en juridisk håndbog, som er gældende 

for alle uddannelserne på UC SYD. I den juridiske håndbog kan der bl.a. findes relevant 

information om sikkerpost, prøver og klagemuligheder. 

 

Udflytning Kolding 

Der orienteres om, at uddannelsen på sigt skal flytte lokation til Kolding. Det er planen, at 

det nye campus står indflytningsklar i år 2022. Uddannelsen bliver flyttet henover somme-

ren, så det forstyrrer undervisningen mindst muligt. I forbindelse med flytningen er uddan-

nelsen blevet tildelt midler til at købe nyt udstyr for. Det nye udstyr/gear vil løbende blive 

implementeret.  

 

Brandet Sonic College 

Det er blevet besluttet på et møde med rektor i oktober, at uddannelsen får lov til at be-

holde brandet Sonic College som co-branding med UC SYD. Mette vil undersøge, hvor-

dan der linkes til uddannelsen ved UG.dk 

   

Dimittendundersøgelse (aftageranalyse/beskæftigelsesanalyse)  

Der ansættes en ny koordinator for de tre kommunikationsuddannelser i starten af år 

2020. Aftageranalysen/beskæftigelsesanalysen vil være det første, som denne person får 

til opgave at stå for. Aftageranalysen/beskæftigelsesanalysen er skrevet ind i kvalitets-

nøglen som et fokusområde.  

3. Bruttoliste over medlemmer til udvalgets vakante pladser  
Mette giver en kort introduktion til rammebetingelserne 

Brainstorm på mulige medlemmer til udvalget 

Proces for udfyldelse af udvalgets vakante pladser  

På mødet blev følgende besluttet: 

• Mette kontakter Jonas Jos Andersen, og tilbyder ham en suppleant plads i udval-

get 

• Danish Sound Network skal tilbydes en plads i udvalget (udvalgt af bestyrelsen). 

Mette kontakter Kristian Krämer  

• De studerende fra årgang 18 skal tilbydes en plads i udvalget (holdet skal selv 

udpege en samt en suppleant)  

• Lars Tirsbæk kan ikke længere fortsætte som repræsentant i udvalget (før var 

han ekstern, og nu er han fastansat). Han er dog fortsat med i udvalget som til-

forordnet (uden stemmeret). 
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• Udvalgets medlemmer skal tilbydes at kunne deltage på møderne via Skype. Det 

foreslås, at der sættes en fladskærm og mikrofon/højtaler op i lokale G12    

• Jonas Kirkegaard kontakter DR med henblik på at få udfyldt en vakant plads i 

udvalget (Morten Mørk, praktikvejleder)  

• Mette kontakter Dansk Erhverv med henblik på at få udfyldt en vakant plads i ud-

valget (Daniel Schougaard)  

• Jonas Kirkegaard kontakter Kolding Designskole med henblik på at få udfyldt en 

vakant plads i udvalget (kender en underviser)  

• Lars Tirsbæk kontakter MGK Kolding med henblik på at få udfyldt en vakant 

plads i udvalget (Christian Bødker)  

• Flemming kontakter Andreas fra Den Danske Filmskole med henblik på at få ud-

fyldt en vakant plads i udvalget 

• Mette kontakter Kunsthal 6100 med henblik på at få udfyldt en vakant plads i ud-

valget (i stedet for Designsekretariatet Kolding Kommune) 

• Lars Knudsen kontakter Jacob Løje Brushøj (freelancer) med henblik på at få 

udfyldt en vakant plads i udvalget 

4. Talentspor 
Hvilke muligheder er der for talentudvikling/spor på MS? Mette orienterer 

Mette præsenterede udvalget for UC SYDs udlægning af talentbekendtgørelsen. Der blev 

orienteret om, at uddannelsen er forpligtet til at tilbyde de studerende særlige/ekstra/an-

dre uddannelsesaktiviteter. Det er op til uddannelsen (underviserne) at definere nogen kri-

terier for, hvad talent er på netop denne uddannelse. Der er flere virksomheder, der har 

ytret ønske om at samarbejde med uddannelsen omkring fokus på talentudvikling. Det er 

bl.a. Godset i Kolding og Danish Sound Network. Det besluttes at få en ekstern undervi-

ser fra SDU (talentsporet) ind og holde oplæg på næste uddannelsesudvalgsmøde (Ida 

Stub Sørensen). Ida vil komme med sin personlige beretning om, hvad det har givet/ko-

stet hende at deltage.  

5. Dolby Atmos Mix bio 
Præsentation af bio 

Lars forklarerede at biografen er opstået på baggrund af, at branchen efterspørger det.  

Præsentation af muligheden for udlejning  

Lars er ved at udarbejde en businesscase på udlejning af lokalet, da det er meget efter-

tragtet.  

6. Evt.  
 

• Uddannelsesudvalgsmødet flyttes fremadrettet til den første tirsdag i november i 

stedet for i oktober.  

• Line står for at indkalde til de næste møder  

• Det næste møde i april blev flyttet frem til d. 31. marts 2020 


