Referat for møde med formændene i
uddannelsesudvalgene
26. november 2014
Deltagere:
Formændene for uddannelsesudvalgene:
Bo Gammelgaard, uddannelsen i offentlig administration
Lise Hansen, Fysioterapeutuddannelsen
Marianne Pedersen, Bioanalytikeruddannelsen
Ulla Maria Mortensen, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Åse Munk Mortensen, Ergoterapeutuddannelsen
Fra bestyrelsen:
Hans Stige, bestyrelsesformand
Fra direktionen:
Ulla Koch, rektor
Hanne Fischer, uddannelsesdirektør
Chefer:
Berit Hvalsøe, Ernæring og Sundhedsuddannelsen
Bodil Vassard, Fysioterapeutuddannelsen
Christian Moldt, kvalitetschef
Dorte Guling, Sygeplejerskeuddannelsen
Elise B. Bukhave Bioanalytiker- samt Ergoterapeutuddannelsen
Peter Hjørnet, konstitueret chef i Center for Videreuddannelse
Susanne Tellerup, Pædagoguddannelsen
Turid Eikeland, Socialrådgiver- samt Offentlig Administrationsuddannelsen
Ikke deltagende:
Berit Vilsbøl, formand Pædagoguddannelsen
Rasmus Balslev, formand Socialrådgiveruddannelsen
Stina Løvgreen Møllenbach, uddannelseschef Læreruddannelsen
Helle Dirksen, formand Sygeplejerskeuddannelsen
Lena Venborg Pedersen, prorektor

Referent: Dennis Risager Thomsen, Ledelsessekretariatet.

Rektor Ulla Koch’s oplæg
Udviklingskontrakten:


Udviklingskontrakten – Vi har sendt det endelige forslag ind, som nu bliver
forhandlet.



Bestyrelsen har været inde og prioriteret de mål der skulle udvælges. Bestyrelsen har især fokuseret på interessentvaretagelse.

Hans Stige:


Bestyrelsen, og sektoren i øvrigt, vil gerne have en professionsmaster, men
det har ikke været muligt at få igennem ministeriet.

Kvalitetsrapporten:


Punkt 1-3 er UCSJ enige i.



Punkt 4: Puljen på 1 milliard der skal gives til kvalitetssikring, er problematisk fordi den bliver taget fra taxameterpengene, og derved primært tilgodeser universiteterne.



Punkt 5-6: Er ikke kontroversielle.



Punkt 7 er vi imod, det er udtryk for uddannelsesakkreditering ind af bagdøren, da der lægges op til kontrolbesøg i form af intern censur.



Punkt 8: UCSJ vil gerne udvikle optagelsessystemet, så de studerende der
kommer ind, også for lyst til at blive, men uenighed i sektoren.

Dimensioneringen:


Debatten er blevet for sort/hvid – Ikke kun nedskæring, men også mulighed
for at søge om yderligere pladser. UCSJ ønsker, at få øget dimensionering
på andre uddannelser, som tilsvarer nedskæringen på Ernæring og sundhed.

Reformen af sundhedsuddannelserne:


Reformen omhandler: Arbejdsmarkedsorienteringen i uddannelserne, deres
relevans og graden af tværprofessionalitet.



Der kommer en samlet bekendtgørelse for alle uddannelserne, med individuelle bilag for hvad uddannelse.



Der skal arbejdes efter moduler, som på Pædagog- og Læreruddannelsen,
for at skabe mere fleksibilitet, så man kan tage moduler hos hinanden.



Vi skal selv bestemme hvordan vi organiserer implementeringen, diskussionen er også på sektorniveau, Ulla Koch er ved at danne ekspertgrupper, og
tværfaglige grupper, for at kunne understøtte hvert UC.



Vi arbejder på, at give ministeriet forståelse for, at det koster penge at reformere sundhedsuddannelserne.



Der overvejes nu hvor mange konferencer skal laves om dette emne. Det er
nødvendigt at have nogle sektorfælles svar, for at ministeriet ikke drukner i
individuelle drøftelser.

Status for Rammemodel til evaluering af fællesdelene i professionsbacheloruddannelsernes studieordninger:


Når man bliver institutionsakkrediteret, hvad gør man så med de nationale
studieordninger, når man ikke bliver akkrediteret på samme tid? Rektorkollegiet har på den baggrund besluttet at implementere en fælles løsningsmodel for kvalitetssikring af fællesdelene i professionsbacheloruddannelsernes
studieordninger, der er udarbejdet i et samarbejde mellem de institutioner,
der er godkendt til at udbyde uddannelserne.



Modellen pilottestes på fysioterapeut og ergoterapeut.



Rammemodellen er for hele sektoren.

Input til beretningen:
Bioanalytiker
Marianne Pedersen:


Udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalget. Har taget fat i sygehusledelsen og regionen, der står ikke folk i kø for at være med. Vigtigt at have
aftagerfeltet med, så det bliver der fokuseret på.



Elise: Arbejdet på at skaffe ekstramedlemmer. De har fået fat i en, fra det
gymnasiale område, fra Næstved gymnasium.

Dorte Guling:


Udvalget var meget optaget af kobling af teori og praksis, derudover om
eftervidereuddannelse skal opprioriteres.

Elise Bukhave:


Vi har haft meget glæde med at vi har fået uddannelsen offentlig administration, så vi bedre kan lave tværfaglige ting, som fx sundhedsøkonomi og
forandrings perspektiv. Mindre behov for eksterne undervisere. Nye kompetencer.

Ergoterapeut
Åse Munk Mortensen:



Hvilke krav bliver der stillet ergoterapeutuddannelse, hvilke udviklingstendenser ses der, også hvilke udvikling undervisere ser.



Forslag til hvordan klinisk undervisning skal organiseres. Hvad har man
gjort på Næstved sygehus, i forhold til det tværprofessionelle.



Eksamensregulativet debatteret. Bedre sparing til dem skal bedømme de
studerende, og mere skarpe og kritiske overfor de krav der stilles.



Haft kontakt med kandidat uddannelse på syddansk universitet.



Borgerne bliver tilbudt rehabilitering, inden hjemmehjælp, dette kan skabe
nye pædagogiske krav til ergoterapeuterne, samt mere efterspørgsel.

Ernæring og Sundhed
Ulla Maria Mortensen:


Haft lederskift på to poster. Dette har haft betydning for hvor langt de kan
nå på deres møder.



Har lavet en grundig gennemgang af de 3 studieretninger, eksterne og interne personer har været med til at kigge på studieretninger, og så er der
blevet justeret i studieordninger.



Det lykkes ernæring og sundhed, at få en aftale med KL og RUC, så studerende kan tage en kandidat, uden supplerings kurser, aftalen kom i plads
efter års arbejde. Men fremtiden er måske ødelagt pga. den nye dimensioneringsmodel og andre fremtidige tiltag.



Efter videreuddannelse netværk, forslår videnssalon for netværksskabelse,
få fat i det private arbejdsmarked for at få input fra andre end de offentlige.

Fysioterapeut
Lise Hansen:


I uddannelsesudvalget har der været meget fokus på kernekompetencerne i
deres fag, hvilket kompetencer er efterspurgt på arbejdsmarkedet, hvordan
ser fremtidens arbejdsmarked ud for fysioterapeuterne.



Fokus på hvilke akademiske muligheder har vi for at dimittenderne kan få
en kandidat uddannelse.



Udbredelse af kompetencer, så de også kan bruges på andre ansvarsområder.



De forsøger at få en person ind fra erhvervslivet til uddannelsen, så der kan
dyrkes interessevaretagelse i det private.



Optaget af at følge udviklingen på uddannelsesområdet, hvor bevæger vores uddannelse hen.

Bodil Vassard:



Positivt at vi skal have kampvalg, på det næste uddannelsesudvalgsmøde,
fordi der er drift om at komme med. Mange vil gerne være med.

Offentlig Administration
Bo Gammelgaard:


Etablering af uddannelsen, ikke kun ordinær men også e-læring.



Rigtig meget fokus på måle af oplevelsen af uddannelsen/undervisere (tilfredshedsstatistik).



Fokus på det udadvendte, inviteret mange eksterne personer, tidligere
borgmester, Bjarne Corydon.



Fokus på tværfaglighed, det har været godt for de studerende.



Haft stor succes med stigende optag, men også høje frafaldsprocenter. I det
kommende år mere fokus på, at få frafaldet til at falde. Gerne flere engageret studerende.



Fokus på nye valgmoduler. Fokus på hvad aftager synes har været vigtigt.
Fokus på projektledelse.



Meget engageret medlemmer af uddannelsesudvalget i offentlig administration.

Pædagog
Susanne Tellerup:


Akkreditering fyldt meget, på pædagog uddannelsen, der er blevet arbejdet
på at højne den faglige kompetence, bl.a. benyttet flere digitale redskaber.
Der ligger to flotte rapporter, der siger at vi er gået til et stærkt udbud.



Medarbejderne taler pænt om evalueringskulturen. Det meste har handlet
om at øge kvalitet. Samtidig har de lavet nye uddannelser, der er blevet arbejdet med studieordninger, om hvad der er behov for tværfagligt, bupl og
SL har været med inde over studieordninger.



Sammen med SL, er sendt to studerende til Litauen i praktik, fokus på det
internationale.



Vi har talt om ældre området, og beskæftigelsesområdet. Vi er udfordret i
forhold til de lange praktikker vores studerende er i, så hvis man skal være
med i udvalg skal de selv betale for det. Så det er svært at få de studerende
med.



Forslår at der kommer nogle incitament strukturer til at sørge for, at de studerende kommer med i uddannelsesudvalgene.



Arbejdet meget digitalt imellem møderne, for at forberede til møderne, og
undgå for meget formidling af bilag/information og for lidt substans til møderne.

Socialrådgiver
Turid Eikeland:


Hvordan kan et nyt koncept for uddannelsen se ud.



Højt ambitionsniveau i uddannelsesudvalget, mange aftagere.



Aftagere vil også gerne fungere som eksterne undervisere.



De har drøftet dimittendprofilen: Det er interessant når man begynder at
tegne en rigtig socialrådgiver, mange forestillinger om hvordan sådan en ser
ud. Nogle tænker traditionelt, andre tænker mere fremudrettet.



Det har været udbytterigt fra udvalget, at få en bedre forståelse for elæring, ved at vise dem e-læring, det er sådan det forgår. Stor aha oplevelse for udvalget. Don’t tell it, show it.

Sygeplejeske
Dorte Guling:


Opstart af nyt udvalg.



Der er god repræsentation, der har været kampvalg om at få lov at komme
ind, super engageret studerende. Det skal nok blive godt.

Generelle pointer vedrørende uddannelsesudvalgene


Der kan laves flere ekstraordinære møder, hvis der er behov for det.



Engagementet i uddannelsesudvalgene bør benyttes til at diskuterer tværprofessionelle emner som eksempelvis sundhedsreformen.



God ide at etablere en regionkonference, hvad tænker regionspolitikerne når
der skal laves en reform af sundhedsuddannelserne. Lav noget regionalt i
marts.



Uddannelserne bør lukkes op for at sikre mere tværfaglig sparing mellem
uddannelserne.



Generelle bemærkninger vedrørende beretningen, kan sendes til
ladj@ucsj.dk



Åse Mortensen: Vil gerne have link til alle rapporterne. Og med en lille introduktion til hvad linkene indeholder.
Hanne Fischer: Vi kan også tilføje pressemeddelelser, for sektoren og for
UCSJ.

