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Referat 

 

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagogud-
dannelse 
Den 12. marts 2018, Campus Aabenraa 

Til stede: Lasse Porsgaard Birkelund (formand), Poul Flack-Jensen, Lars Marling, Anja 
Andreasen, Pernille Herzberg, Anne Harving, Kim Larsen og Kirsten Skaastrup 
 
Afbud: Dan Jensen, Helle Schultz, Martin Lind, Jette Lindgaard, Merete Lund Wester-
gaard, Camilla Hermansen og Melanie Quvang 
 
I øvrigt deltog: Studielederne Anne Birgitte Hermansen, Trine Etzerodt og Einar Gylling 
Dørup og Leah Porse Rasmussen, Ledelsessekretariatet  
 
Referent: Leah Porse Rasmussen 
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1. Godkendelse af Dagsorden 
Godkendt 

2. Meddelelser fra 
a. Formanden 

- Angående den fælles henvendelse til KKR sammen med UC Lillebælt, har 
Lasse Birkelund talt med Formanden for UU ved UC Lillebælt. Han er positiv 
overfor forslaget, men det skal drøftes i UU for UC Lillebælt. Lasse hører fra 
dem sidst i april- så kan en henvendelse til KKR rettes herefter. 

b. Institutchefen 
- Dimensionering:  Der skal gøres en extra indsats for at få fyldt pladserne op. 

Som udgangspunkt er der lige optag i forår og efterår, men det er en udfor-
dring at fylde op i februar, da de potentielle studerende i februar har gang i 
alt muligt andet. Det kan være nødvendigt med et skævt optag - Det har al-
lerede været nødvendigt at flytte pladser fra Aabenraa til Kolding for at fylde 
op. Udvalget drøftede, at et skævt optag i mellem forår og efterår betyder 
udfordringer for praktikstederne, hvis flere skal i praktik i det ene halvår frem 
for i det andet. Kim Larsen fortalte, at inden de studerende når lønnet prak-
tik, er 10% faldet fra af de 589 mulige optagne, som praktikstederne skal 
have plads til. 

- Kim Larsen går på pension 1. august – mandag den 18. juni er der afskeds-
reception – invitationer tilgår. 

- PLS har rettet en henvendelse til UC SYD med hensyn til konflikten. PLS er 
velkommen til at deltage på mødedage på studierne og fortælle om konflik-
ten. Lasse Birkelund fortalte, at PLS lægger op til, at de studerende følger 
deres praktikvejleder i konflikten, men det er i sidste ende arbejdsgiverens 
beslutning. 

- Angående EVA rapporten om pædagoguddannelsen. UC SYD skal lave en 
handleplan. Kim Larsen har et udkast til en handleplan, hvor der er fokus på 
flere timer om ugen, mødepligt på grundforløbet, studiestartsundervisning 
samt et fælles e-læringsforløb og andre eksamensformer for at sikre viden.  
Udvalget drøftede de studerendes engagement. Fra uddannelsen var der 
enighed om, at de skal være bedre til at fortælle de studerende, at man 
gerne må læse mere end grundbogen og at når de har relevante studiejobs, 
at det også indtænkes som studieaktivitet. Det er en udfordring, at de stude-
rende skal lære at være studerende og Kim Larsen kunne fortælle, at fra mi-
nisteriet er der lagt op til, at underviserne skal være aktive i alle 4 kvadrater 
af studieaktivitetsmodellen.  

- Første UC SYD ph.d. er færdig: Thyge Tegtmeier skal forsvare det på SDU 
4. maj i Odense 

- Poul Flack-Jensen spurgte Kim Larsen til evalueringen af uddannelsen: Kim 
Larsen fortalte, at evalueringen ikke fremskyndes, men kommer som plan-
lagt i 2020. Udvalget drøftede i denne forbindelse uddannelsens fokusom-
råde: grupperelationer og gruppedannelser.  
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c. Udvalgets medlemmer 
- Anne Birgitte orienterede om omlægningen af studieadministrationen. Fy-

sisk ligger studieadministrationen på pædagoguddannelsen i Aabenraa, 
men de kan med fordel kontaktes på mail. 

- Praktikportalen er rullet fuldt ud per 1. februar 2018 

3. Forhold omkring uddannelsen 
- Drøftelsen af studerende på nedsat tid var en forlængelse af drøftelsen fra 

sidste møde. Anne Birgitte Hermansen orienterede om en lempelse fra mini-
steriets side: Der bør som udgangspunkt ikke give dispensation i første 
praktik. Ved 2. og 3. praktik skal der kigges på a) tidligere praktikker b) på 
lægefaglige anbefalinger og c) praktikstedets behov. UC SYD skal selv be-
stemme et minimumsantal timer om ugen ved dispensation, men ministeriet 
anbefaler minimum 25 timer. De 25 timer skal sikre, at de opnå kompeten-
cerne til at kunne agere som pædagog. Dertil svarer de 25 timer til et del-
tidsjob efter endt uddannelse. Nedsat tid er kun for praktik og ikke teori. 6 
studerende fra UC SYD har fået dispensation det seneste år. Der kan ikke 
gives dispensation, hvis ikke den studerende har faglig kapacitet – det skal 
afhjælpe fx et handicap eller lignende. 
Poul Flack-Jensen pointerede, at de 25 timer ikke svarer overens med over-
enskomsten på området. Udvalget drøftede det sociale ansvar i forhold til, at 
en institution skal betale fuld tid for en ansat, der ikke arbejder fuld tid.  

- Kirsten Skaastrup orienterede de stærkere dagtilbud, hvor ansøgningsfri-
sten er 16. april. Der er fremstillet moduler på diplomniveau og læringsforløb 
til kompetenceløft af faglige ’fyrtøj’, ledere og forvaltningschefer på kommu-
nerne. Puljen kan søges i forhold til hvor mange børn i kommunen, man har 
mellem 0-5 år. Professionshøjskolerne er gået sammen om dette her udbud. 
[https://www.ucsyd.dk/staerke-dagtilbud]. KL lægger op til, at alle skal kunne 
tilbyde læringsforløb, men der skal opfordres til at bruge tilbuddene fra UC, 
der har kompetencerne indenfor området. 

4. Praktikvejledere – hvordan bliver vi bedre 
Anne Harving orienterede om et regionalt projekt, hvor hun indsamler viden om-
kring den formaliserede vejledning i forhold til EVAs undersøgelse af vejledningen. 
I regionen har de fleste taget en vejledningsuddannelse af en eller anden form og 
praktikvejlederuddannelsen opleves som den helt centrale. 
Udvalget drøftede, hvorfor færre og færre tager vejlederuddannelsen. Selvom 
mange i regionen sammenlignet med andre regioner har fået en vejlederuddan-
nelse, er det stadig forholdsvis få, der har fået den. Pædagoger med praktikvejle-
deruddannelsen er sjældent arbejdsløse. BUPL har en kompetencefond til at 
dække kompetenceudvikling og vikardækning, når medarbejderen er på skole-
bænken. Udvalget foreslog at spørge de studerende, om de oplever at få den bed-
ste vejledning fra dem, der har vejlederuddannelsen? Kirsten Skaastrup foreslog, 
at der udbydes kortere uddannelsesforløb, så deltagerne får blod på tanden til at 
søge ind på praktikvejlederuddannelsen – eventuelt med mulighed for at få noget 
merit for gennemførte kortere forløb. 
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Praktikken er 1/3 af pædagoguddannelsen, så det er essentielt, at de studerende 
får kvalitet også i denne del af uddannelsen. Udvalget besluttede, at dette emne 
skal på dagsordenen for en temadag.  

 
Udvalget drøftede herefter, hvad der foregår ude i praktikken. Vejlederne skal an-
erkendes for det arbejde, de yder for uddannelsen. Anja Andreasen fortalte at på 
UCR bruger man diplomuddannelsen til at klæde vejlederne på til opgaven. Udval-
get kom også forbi de studerendes gennemførsel, og Anne Birgitte Hermansen op-
lever, at flere består eksamen men bliver så fyret i praktikken. Udvalget var enige 
om, at vejlederne er en vigtig brik i uddannelsen, som der skal samarbejdes om. 

5. Drøftelse af at indlægge et tema-møde i kalenderen, der 
varer mere end 2 timer, hvor et emne kan uddybes og drøf-
tes i dybden 

Det er det nye udvalg, der skal tage drøftelsen.  
- Praktikken – hvordan kvalificerer vi vejlederne til den nye rolle som censor? 

6. Drøftelse af bestyrelsens beslutningers påvirkning på ud-
pegninger til uddannelsesudvalget.  
Sammensætningen af uddannelsesudvalget er blevet ’friere’ – Ud over dem, der er 
født ind i udvalget, vil udvalget have disse grupper repræsenteret:  

- Studerende 
- Medarbejdere fra studiet 
- Ledere i praksisfeltet 
- Forvaltningslaget 
- Fra både normal- og specialområdet 

Udvalget var enige om at finde nogen, der er interesseret i at varetage opgaven. Le-
verandører fx rektorer på gymnasiet har ikke været interesseret i denne opgave i 
denne region – måske mere relevant at få VUC med, da mange studerende kommer 
derfra. Udvalget bør også være geografisk repræsenteret, når der tænkes i udpeg-
ninger. Udvalget drøftede repræsentationen, så medlemmer af udvalget repræsente-
rer interesser for en stor gruppe pædagoger. 
2 arbejdsgivere 
2 fagforening 
1 fra selvejende institution 
1 VUC 
2 fra bestyrelsen 
3 medarbejdere 
3 studerende  
Derved skal vedtægterne laves om, for at afspejle denne sammensætning. Der skal 
lægges i selen for at få de studerende med – eventuelt ved at lægge møder tidligere 
om dagen. De skal måske hjælpes med transport til mødet. Som konsekvens skal 
kalender lægges for længere tid ad gangen! 

7. Efter- og videreuddannelse 
Kirsten Skaastrup orienterede om indholdet i de stærkere dagtilbud, hvor asylområ-
det er holdt op med at være relevant. Til gengæld efterspørger regionerne og kom-
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munerne moduler på demensområdet. Der kommer fremadrettet et behov for inte-
grationsområdet, og UC SYD har pt. ikke mange kompetencer på integrationsområ-
det, men det skal selvfølgelig løses. 
Pædagogiske moduler findes allerede omkring de sårbare unge, mens der kommer 
noget omkring misbrugsområdet, fordi diplomuddannelsen ikke længere eksisterer. 
Der tænkes meget tværprofessionelt mellem pædagoger, sundhedsområdet mm. 
Dertil kommer der et modul om leg. Ressourcerne til EVU skal tages fra grundud-
dannelserne, og det kan være fyldt med udfordringer. Udvalget drøftede muligheden 
for ansatte til at deltage i kurser, der ikke nødvendigvis munder ud i et eksamensbe-
vis. Kan der udbyde kurser baseret på moduler fra grunduddannelser?  

8. Eventuelt 
Formanden takkede for de forgangne 4 år i udvalget. 
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