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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Fredag den 31. januar 2020 kl. 10.00-12.00 

UC SYD, Lembckesvej 3-7, Haderslev. Lokale E330 
 

 
Til stede: Jesper Kiholm, Jette Thygesen, Anette Albrechtsen, Christian Nauntofte, Ditte 

Greisen, Kent Toftegaard Christiansen, Christian Lilbæk Hedegaard, Margrethe Cæsar 

Bjerg, Karin Marie Rerup, Sabrina Schmidt, Anette Nicolaisen (punkt 1-4), Palle Høj 

(punkt 1-5) 

 
Afbud: Kaled Awad Toama 

 
Referent: Nanna Hougaard Nielsen  

 

1. Velkomst og præsentation v. Formand Anette Albrechtsen 

Medlemslisten vedhæftet som bilag 1 

Anette bød velkommen. 

Udvalget præsenterede sig. 

2. Endelig godkendelse af dagsorden v. Formand Anette Albrechtsen  

Dagsorden godkendt 

3. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

a. Formand Anette Albrechtsen 

i. Temamøde mellem UC SYDs bestyrelse og 

uddannelsesudvalg 

- Påmindelse: Det årlige temamøde mellem UC SYDs 

bestyrelsen og uddannelsesudvalg afholdes den 14. 

september 2020 fra kl. 9.00-13.00.  

Anette orienterede om, at Nanna har indkaldt 

uddannelsesudvalget til temadagen via en 

mødeindkaldelse. Denne skal dog blot ses som en 

mulighed for at forhåndsreservere dagen, da der senere 

udsendes formel invitation med Nem-tilmeld. 

- Opfølgning på temamødet den 23. september 2019: 

UC SYDs Bestyrelse har ønsket, at alle 

uddannelsesudvalg drøfter følgende: 

Hvordan opleves afviklingen af dagen? 

Udvalget havde følgende input: 

Spændende og relevante oplæg.  

Dagen var lidt for kort. Der manglede noget opsamling 

sidst på dagen, men fokus på, hvad der bliver af de her 

drøftelser. 

Formen på dagen kan med fordel indeholde varierende 

indslag. Det kan f.eks. være oplæg, drøftelser i mindre 

grupper og slutteligt en paneldebat. 
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Har udvalget ideer til tema eller form til efterårets 

temamøde? 

- Hvad skal de unge, når de går herfra? Hvad er 

mulighederne for videreuddannelse – med fokus på at 

styrke uddannelserne i lokalområdet.  

- Trivsel på studiet. 

 

Anette Albrechtsen orienterede om forberedelsen af en 

fælles dag for årgang 2019 (hold 2), hvor der arbejdes på 

at de studerende skal på studietur til København og møde 

skatteministeren, på rundvisning på Christiansborg og ud 

og se Skattestyrelsens nye hovedsæde i Copenhagen 

Towers. 

 

b. Studieleder Margrethe Bjerg orienterede om følgende: 

i. Margrethe vil i løbet af foråret, sammen med 

praktikkoordinator og studievejleder Sabrina, besøge 

Skatteforvaltningens enheder og nogle udvalgte private 

virksomheder. Formålet er at få en indledende snak om 

praktikforløb og få en generel og god dialog i gang med 

aftagerfeltet. Da uddannelsen også arbejder med udvikling af 

valgmoduler, og gerne vil have input fra de lokale aftagere, er 

det også et fokusområde ved besøgene. 

ii. Undervisere skal i gang med at udvikle valgmoduler.  

Valgmodulerne skal derfor med som punkt på 

uddannelsesudvalgsmødet i maj 2020. 

iii. Fokus vil løbende være på udvikling af prøver på kommende 

fag. 

iv. Uddannelsen er nu koblet til UC SYDs kvalitetssikringssystem. 

De studerende har gennemført deres første survey, og 

uddannelsen har fokus på at arbejde på den videre 

implementering af kvalitetssikringselementerne. 

v. Der er blevet etableret et ledernetværk med KP og VIA. Der 

arbejdes på at få etableret et undervisernetværk også. 

 

c. Udvalgets medlemmer 

i. Kort oplæg fra et medlem om f.eks. arbejdsindhold, 

udfordringer, løsninger og lignende (fast punkt) 

Jesper Kiholm har ordet denne gang. 

Jesper Kiholm fortalte, at han kommer med to vinkler ind i 

udvalgsarbejdet.  

Den ene vinkel bygger på hans tilknytning til 

skatterevisorforeningen. Det er en 60 år gammel forening, som 

oprindeligt er en dimittendforening for skatterevisorer.  

Den anden vinkel udspringer af Jespers daglig gang i 

Skattestyrelsen.  

Jesper tilkendegav, at det længe har været svært at rekruttere 

folk med den nødvendige faglige viden. Jesper tilkendegav 

derfor, at han ud fra begge perspektiver er meget glad for 
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denne uddannelse og for at fokus igen er på uddannelse af 

skattefaglige medarbejdere.  

 

Punktet ledte til en kort drøftelse omkring studiejobs 

Anette Albrechtsen opfordrede udvalget til at være 

opmærksomme på eventuelle studiejobs. 

Det blev aftalt at Karin Marie Rerup har ordet næste gang 

 

4. Nyt fra UC-verdenen v. Institutchef Anette Nicolaisen.  

Anette Nicolaisen er med på uddannelsesudvalgsmøde en gang årligt. 

Anette præsenterede udvalget for uddannelsesverdenen, sektoren og UC SYD. 

Slides vedhæftet som bilag 1 

 

Herunder uddybning af enkelte slides: 

 

Slide 6:. 

RPI = rektoratet prioriterede indsats. 

 

Slide 7:  

Rekrutteringsfokus er særligt på mandlige studerende. 

UC SYD har fokus på fastholdelse. 

Skatteuddannelsen har lavt frafald, hvilket er meget flot på en ny uddannelse 

 

Slide 8:  

De studerendes læringsudbytte og det faglige niveau bliver målt.  

Der bliver udarbejdet en kvalitetsnøgle for hver uddannelse hvert år. 

Skatteuddannelsens kvalitetsnøgle vil blive fremlagt på et 

uddannelsesudvalgsmøde en gang i året 

 

Slide 11:  

Digitalisering på UC SYD har tre ben 

Hvordan bruger vi teknologi 

Hvordan får vi de studerende undervist i den teknologi forståelse? 

Hvordan får vi hele institutionen gjort bedre digitalt. 

 

Praksistilknytning handler i særlig grad om det praksischok, som mange 

studerende oplever. Både i forhold til det faglige, men også i forhold til at agere 

på en arbejdsplads. Der er kommet for stor kløft mellem studieliv og arbejdsliv. 

Udvalget drøftede, at aftagerfeltet er en vigtig medspiller i dette. Blandt andet 

ved at kunne fortælle de studerende, hvad de som praksisfelt forventer af en 

nyuddannet. Der var enighed om, at studielivet og kulturen på 

uddannelsesinstitutionen også er afgørende. Det blev foreslået, at punktet trivsel 

kan komme med på et senere udvalgsmøde, hvor Sabrina kan deltage med 

hendes viden som studievejleder.  

Udvalget drøftede, at de studerende ofte skal trænes i almene kompetencer og 

dannelse i forhold til brug af mobiltelefon, samt hvordan man skriver en mail. 

 

Udvalget drøftede også branding af uddannelsen.  

Anette Albrechtsen opfordrede til, at skattestyrelsen laver noget Employer 



 

 

 

 

 

 

 

4 / 5 

branding.  

Margrethe orienterede om, at vi netop har afholdt møde med vores 

kommunikationsafdeling med henblik på, at få brandet uddannelsen og få 

forbedret hjemmesiden og nuværende pjecer om uddannelsen. 

Vi forsøger os også med at tilbyde at komme ud på gymnasier/handelsskoler og 

holde nogle skattefaglige oplæg.  

 

5. Revidering af institutionel studieordning vedr. prøver v. Margrethe Bjerg 

Forslag vedhæftet som bilag 2 

Medsendte forslag drøftes med henblik på indstilling til rektors 

godkendelse 

Margrethe er blevet opmærksom på, at afviklingen af prøver er blevet tolket 

forskelligt. Margrethe har med input fra underviserne derfor lavet et 

ændringsforslag. 

 

Notatet blev drøftet på mødet, og udvalget var enige om følgende indstilling: 

Udvalget indstillede til bestyrelsen at fag 5 (Moms) og fag 6 (regnskab 1) 

adskilles i eksamen. Undervisergruppen og studieleder tager stilling til, om 

prøverne skal være mundtlige/skriftlige. 

Der var også opbakning til at adskille fag 10 og 11 på 4. semester. 

 

Punktet afledte en drøftelse omkring den nationale studieordning og prøver med 

intern/ekstern censur. Det blev på mødet aftalt, at Anette Albrechtsen sender 

hendes input til Margrete, som tager dette med videre til ledernetværket. 

 

6. Praktik  

a. Orientering om praktikkoordinering på 

administrationsbacheloruddannelsen v. Sabrina. 

Sabrina orienterede om processen omkring praktikken på 

administrationsbacheloruddanne, som et oplæg til hvordan en proces 

på skatteuddannelsens kunne se ud. 

Udvalget tilkendegav, at de mener at det er for sent, at 

uddannelsesplanen først skal være godkendt 14 dage efter praktikstart 

og opfordrede til, at denne skal være afklaret inden. 

Margrethe informerede om, at praktikstedet og praktikant på 

nuværende tidspunkt skal udarbejde en beskrivelse, hvor de hver især 

skal opliste deres forventninger til praktikken samt til konkrete opgaver. 

Uddannelsesplanen er tænkt som et mere dynamisk redskab. 

 

Det blev drøftet, at det er afgørende, at der inden praktikken er en klar 

forventningsafstemning mellem praktikstedet, praktikanten og UC SYD 

om rammen for praktikken. Konkret blev det drøftet at både praktikant, 

praktiksted og UC SYD både i fællesskab, men også hver især har et 

ansvar for, at der kommer et godt og fagligt udbytte af praktikken. 

 

b. Der ønskes en drøftelse af følgende punkter: 

i. Hvordan sikrer vi det korrekte match mellem studerende 

og praktiksted? 

ii. Hvordan er det gode praktiksted? 
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Input til mulige praktiksteder og kontakter. 

De tre ovenstående spørgsmål ledte til en samlet drøftelse. 

 

Der var bred enighed og opbakning til, at medlemmerne af 

uddannelsesudvalget gerne vil bakke op om samt deltage i 

praktikmesse for de studerende. 

 

Det ledte til et forslag om en proces, der kan se ud som følger 

 

- Uddannelsen kortlægger nogle emner/fagområder 

indenfor praktikken, som de studerende kan vælge ud fra. 

- Herefter tages en snak med de studerende om deres 

interesser 

- Praktikmesse med deltagelse fra aftagerfeltet 

- Infomøde til praktikpladser, som skal ligge tidligt  

 

Uddannelsen tager ovenstående input med tilbage og 

udarbejder et oplæg til en praktikproces. Oplægget tages med 

på mødet i maj 

 

7. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse 

a. Margrethe orienterede om UC SYD udbyder diplom i skat, som 

underviserne er ved at bygge op.  Der er et udviklingsarbejde fra UC 

SYDs side i forhold til branding af dette.  

Margrethe vil spørge Souschefen for videreuddannelsen, om hun vil 

tage med på rundtur, når Margrethe og Sabrina skal besøgte 

Skattestyrelsen enheder. 

På grund af for få tilmeldte, er der desværre ikke blevet oprettet hold i 

foråret 2020. 

Udvalget tilkendegav, at planen for efteråret skal ud allerede nu. 

Margrethe tager det med tilbage til Efter- og videreuddannelsen. 

 

8. Eventuelt. 

Intet til punktet 

 

 

 

 

 


