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Godkendelse af dagsorden v. studieleder Margrethe Cæsar Bjerg
Dagsorden godkendt
Præsentation af udvalgets medlemmer
Udvalget præsenterede sig selv.
Opdateret medlemsliste vedhæftet som bilag 1
Præsentation af uddannelsen
a. Formelt grundlag v. studieleder Margrethe Cæsar Bjerg
Margrethe præsenterede udvalget for det overordnede formål med
uddannelsen, samt hvilken ramme vi arbejder inden for.
Power point slides vedhæftet som bilag 2.
Uddybning af specifikke slides gennemgås nedenfor:
Slide 2.
Særligt fokus på at det er en professionsuddannelse, som sigter mod at
den studerende skal kunne koble teori og praksis.
Konkret har uddannelsen iværksat et samarbejde med Udviklings- og
forenklingsstyrelsen omkring faget IT/databehandling på 3. semester.
Slide 3
Studieordningen beskriver fag, mål og prøveformer og danner den
formelle ramme for uddannelsen.
Studieordningen er en god kilde til viden om uddannelsen, som
udvalget kan orientere sig nærmere i.
Studieordningen kan tilgås på UC SYD´s hjemmeside i dette link
https://www.ucsyd.dk/uddannelse/skat/regler-og-rammerskatteuddannelsen
Studieordningen er vedhæftet referatet som bilag 3.
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b.

c.

Uddannelsens historie v. Anette Albrechtsen
Anette Albrechtsen uddelte på mødet en pjece
Pjecen er vedhæftet som bilag 4.
Startskuddet til uddannelsen tog sin begyndelse i 2013-2014.
Der var fra start fokus på, at det skulle være en professionsrettet
skattefaglig uddannelse.
Under udviklingen af uddannelsen var det et stort ønske fra
aftagerfeltet, at uddannelsen opbygning var ens over hele landet,
hvilket afspejles i, at der er få valgfag på uddannelsen.
Et andet ønske fra aftagerfeltet var, at uddannelsens niveau og kvalitet
skulle kunne give job med det samme samt give muligheder for at
videreuddanne sig - f.eks. til Cand.merc.aud.
Undervisningsformer og prøveformer v. underviser Ditte Greisen
Ditte orienterede udvalget om, at hun startede som underviser på
uddannelsen med sin tidligere kollega i 2018. De startede helt fra
bunden, og byggede langsomt undervisningsforløbene og
prøveformerne op.
Ditte tilkendegav, at hun er positivt overrasket over det høje faglige
niveau hos de studerende.
Nedenstående tilkendegivelser udsprang af punktet:
•

•

•

4.

Begge studerende tilkendegav, at de er meget glade for at gå
på uddannelsen, og finder bredden på uddannelsen
spændende.
Begge studerende tilkendegav, at det har været en væsentlig
faktor for deres uddannelsesvalg, at det er en
professionsbachelor, som kobler teori og praksis.
Udvalget tilkendegiver, at de vurderer, at der er gode
jobmuligheder for de kommende dimittender.

Konstituering af udvalg
a. Introduktion til UC SYD og arbejdet i uddannelsesudvalget v.
studieleder Margrethe Cæsar Bjerg
Power point slides vedhæftet som bilag 2
Margrethe introducerede udvalget til arbejdet i uddannelsesudvalget, og
til hvordan dette arbejde hænger sammen med arbejdet i UC SYD og
Den strategiske rammekontrakt.
Referater og medlemslister over alle uddannelsesudvalg findes på UC
SYD´s hjemmeside i dette link https://www.ucsyd.dk/om-uc-syd/strategiog-organisation/uddannelsesudvalg
Pjece fra FTF omkring arbejdet i uddannelsesudvalget er vedhæftet
som bilag 5.
b. Valg af formand for udvalget v. studieleder Margrethe Cæsar
Bjerg. Formanden vælges jf. standard forretningsorden blandt
udvalgets eksterne medlemmer.
Anette Albrechtsen blev valgt som formand for udvalget.
c. Vedtagelse af endelig forretningsorden:
Udvalget skal jf. forretningsorden beslutte antallet af årlige møder.
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5.

6.

Udvalget besluttede at udvalget samles 4 gange årligt, hvoraf der
afholdes 3 ordinære møder, samt temamødet med bestyrelsen som det
4. møde.
Jf. forretningsorden skal møderne fastlægges for et år ad gangen.
Nanna sørger for at få afklaret mødedatoer med Margrethe og Anette
snarest og indkalder hele udvalget derefter.
Orientering omkring studerendes optag og frafald v. studieleder Margrethe
Cæsar Bjerg.
Power point slides vedhæftet som bilag 2.
Margrethe orienterede kort om optag og frafald på uddannelsen.
Udvalget spurgte ind til målet for antal optagende. Margrethe tilkendegav at
målet er, at der optages to hold pr. optag.
Forslag til samarbejde om en skattedag på Campus Haderslev v.
studieleder Margrethe Cæsar Bjerg
Den nuværende rekrutteringsstrategi har to spor. Det ene spor tager
udgangspunkt i at klæde studievalg på, så de har viden omkring
uddannelsen og dermed kan vejlede og spotte potentielle nye studerende.
Det andet spor tager udgangspunkt i en kommunikationsstrategi, som
sikrer mediedækning af uddannelsen.
Formålet med at afholde denne skattedag er, at vi ønsker en mere direkte
rekrutteringskanal, hvor vi kan komme i dialog med potentielle studerende.
Vi ønsker med denne dag at synliggøre skatteuddannelsen som en lokal
mulighed til de studerende, som har interesse for det
samfundsvidenskabelige område.
Der ønskes på mødet en drøftelse af dagen samt potentialet og muligheden
for uddannelsesudvalgets rolle i denne dag.
Udvalget forslog at dele målgruppen op i to - henholdsvis studievejledere og
potentielle kommende studerende.
Udvalgets forslag til branding af uddannelsen hos de to målgrupper er oplistet
herunder:
Studievejledere
Inviteres ind på campus, og bliver præsenteret for uddannelsen.
Det kan overvejes, at dette foregår i samspil med de andre uddannelser på UC
SYD.
Udvalget foreslog, om det kan tilbydes i en form hvor skype blev nævnt som
konkret eksempel, så det tidsmæssigt ikke er så krævende for studievejledere.
Potentielle kommende studerende
Kaled foreslog, om de studerende på skatteuddannelsen kunne komme ud til
f.eks. gymnasierne og handelsskolerne og holde nogle faglige oplæg.
Det blev herefter drøftet, hvordan aftagerfeltet kan komme på banen i sådan en
løsningsmodel. Konkret var der forslag om, at aftagerfelt kan bidrage med en
video, så de studerende kan se, hvor man kan ende med at arbejde.
Udvalget understregede, at det er vigtigt, at der i branding og formidling af
uddannelsen, bliver lagt vægt på uddannelsens store brede og de muligheder
uddannelsens giver både i det offentlige og det private.
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7.

8.

På baggrund af ovenstående drøftelser, blev det besluttet, at uddannelsen i
samarbejde med de studerende, arbejder med nogle mere konkrete tiltag, som
kan præsenteres på næste møde. Herefter kan udvalget supplere med konkrete
initiativer, som de kan byde ind med.
Orientering omkring Temamøde mellem Bestyrelsen og
uddannelsesudvalgene den 23. september 2019 på Campus Esbjerg v.
studieleder Margrethe Cæsar Bjerg
Margrethe orienterede kort om temamødet.
Nanna har tidligere sendt invitation og program ud for dagen.
Ønsker omkring temaer og punkter til kommende møder
Margrethe foreslog, at dagsorden bygges op således, at første del af mødet er
en orienterede del, og anden del af mødet vil være temabaseret.
Udvalget havde følgende ønsker til kommende temaer og punkter:
Drøftelse og input til det faglige indhold på valgfagene
Drøftelse af relevante fagbøger på området (primært på moms og afgifter)
Praktik - med følgende emner til drøftelse:
o Hvordan skal vi koordinere praktikken på området?
o Hvordan sikrer vi det korrekte match mellem studerende og
praktiksted?
o Hvordan er det gode praktiksted?
Emnet blev ønsket på dagsorden på andet møde inden sommerferien. Dvs
det næste møder, som afholdes?
Hvordan sikrer vi en løbende praksistilknytning i uddannelsen?
Oplæg fra medlemmerne af uddannelsesudvalget omkring deres arbejde
med input omkring: arbejdsindhold, udfordringer, løsninger og lignende.
Formålet er, at uddannelsen og underviserne løbende bliver opdateret på
praksis.
Margrethe tilkendegav, at aftagerfeltet gerne må tænke sig selv eller egne
kollegaer ind som timelærer eller gæstelærer.
Udvalget ønskede, at uddannelsen sender lidt skriftligt information til udvalget,
om rammerne for at blive gæste- eller timelærer på UC SYD.

9.

Der blev på mødet spurgt ind til udvalgets sammensætning og de
udpegningsberettigede.
Margrethe tilkendegav, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan ændre på
sammensætning af udvalget. Når vi nærmer os en ny funktionsperiode, kan
udvalget tage en drøftelse af udvalgtes sammensætning, med henblik på en
eventuel indstilling til bestyrelsens om ny sammensætning.
Eventuelt
Mødet blev afsluttet med en kort evaluering, hvor samtlige mødedeltagere
tilkendegav, at det havde været et spændende møde, og at de glæder sig til det
videre arbejde i udvalget.
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