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Referat 

 

Møde i Uddannelsesudvalget for pædagogud-
dannelse 
Den 12. september 2018, Campus Esbjerg 

Til stede:  

Merete Westergaard, udpeget af kommunerne 

Lars Marling, udpeget af de selvejende pædagogiske institutioner 

Verner Rylander, udpeget af de gymnasiale uddannelser 

Dan Kristian Jensen, udpeget af bestyrelsen ved UC SYD 

 

Medarbejdere fra uddannelsen 

Pernille Herzberg 

Jette Lindgaard 

Anne Harving 

 

Studerende fra uddannelsen 

Martina Metzger 

Martin Lind 

 

Fra uddannelsen 

Jesper Wiese, Institutchef 

Anne Birgitte Hermansen, studieleder Esbjerg 

Trine Etzerodt, Studieleder Aabenraa 

Einar Gylling Dørup, Studieleder Kolding 

Kirsten Skaastrup, Efter og Videreuddannelse (EVU) 

 
Afbud:  

Helle Schultz, udpeget af kommunerne 

Lasse Porsgaard Birkelund, udpeget af BUPL 

Poul Flak-Jensen, udpeget af SL 

Anja Andreasen, udpeget af bestyrelsen ved UC SYD 

Rikke Dehli, studerende ved pædagoguddannelsen. 

 

 
I øvrigt deltog: Leah Porse Rasmussen, Ledelsessekretariatet 

 
Referent: Leah Porse Rasmussen 
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1. Præsentation af udvalgets medlemmer 
- Udvalget præsenterede sig for hinanden. 

2. Konstituering af udvalget v/ institutchef Jesper Wiese 
- Lasse Porsgaard Birkelund blev genvalgt som formand. Valget af næstformand 

udsættes. 

3. Vedtagelse af forretningsorden 
- Udvalget gennemgik og vedtog forretningsorden. 

- Mødekadence aftales med formanden, når bestyrelsen har fastsat kalender for 

2019 

- Udvalget ønsker, at møderne videst muligt lægges kl. 14-16 og aldrig på samme 

ugedag. Møderne afholdes på skift på alle campus.  

4. Pædagoguddannelsens nationale handleplan på baggrund 

af EVAs evalueringsrapport om uddannelsen 
Anne Birgitte Hermansen fremlagde baggrunden for den nationale handleplan og 

hvilke tiltag, der er indført på UC SYD fra studiestart efteråret 2018 for at imøde-

komme den nationale handleplan fx er der skemalagt 40 timer om ugen og italesat 

overfor de studerende, hvad det betyder at være studieaktiv. 

Udvalget drøftede studiedage i praktikken og besluttede at drøftelsen skal på dags-

orden på næste møde i Uddannelsesudvalget. 

Udvalget drøftede hvordan uddannelse og aftagerfelt kommer tættere på hinanden, 

så teori bruges i praksis fx at mødes i form af workshops. Der er en ny type stude-

rende men også en ny type forældre. Drøftelsen tages med på næste møde. 

Udvalget aftale, at studentermedlemmerne forbereder et oplæg omkring studielivet 

ved uddannelsen. 

 

Studieordningen skal revideres i henhold til den nationale handleplan samt eksa-

mensbekendtgørelsen. Den nye studieordning er tilgængelig på UC SYDs hjemme-

side. Udvalget tog ændringerne relateret til eksamensbekendtgørelsen til efterret-

ning og nikkede til ændringerne relateret til handleplanen. 

5. UC SYDs strategiske rammekontrakt  
Trine Etzerodt gennemgik den strategiske rammekontrakt og pegede på opmærk-

somhedspunkter relateret til pædagoguddannelsen. 

 

Udvalget drøftede rekruttering af PAU studerende til uddannelsen. Det blev efter-

spurgt, om der var analyser af demografien på PAU. 

6. Eventuelt 
Kirsten Skaastrup orienterede om, at det styrkede løft til uddannelsen har betydet, 

at der er afsat nogle midler til kommunerne til kompetenceløft. UC SYD laver et  

kick-off i starten af december, så der kommer en invitation. 
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Til næste møde: 

 

- Temamøde om forholdet mellem uddannelse og praksis gerne relateret til strate-

gisk rammekontrakt mål 1. 

- Drøftelse af studiedage i praktikken – hvad er indholdet på studiedagene, hvor-

når ligger indkaldet - forstået som strukturelle udfordringer (hvornår i praktikken, 

hvad tid på dagen) 

- Drøftelse af hvordan uddannelse og aftagerfelt kommer tættere på hinanden 

- Oplæg fra de studerende omkring studielivet 


