Program for fællesdelen af uddannelsesudvalgsmøderne

5. januar kl. 13:00 – 14:00 i lokale D002 på Ankerhus, Slagelsevej 70 – 74,
4180 Sorø
Tematisering
Temaet for fællesmødet er denne gang den anden delrapport fra Kvalitetsudvalget, særligt hvordan anbefalingerne og overvejelserne kan forstås og forestilles omsat til handling ud fra forskellige perspektiver.
Mødet vil således i udgangspunktet ikke have til formål at producere et håndgribeligt udbytte til en helt konkret sammenhæng, som vi ellers har for vane.
Derimod er formålet at styrke udvalgenes strategiske rådgivningsarbejde ved
at reflektere over, hvordan forskellige logikker, perspektiver og diskurser aktiveres af forskellige aktører mhp. at fremme særlige interesser og holdninger.
Program

13:00 – 13:10: Velkommen og rammesætning, v. Ulla Koch

13:10 – 13:40: Paneldebat: Perspektiver på rapportens indhold
Debattørerne giver deres umiddelbare syn på og tolkninger af rapportens indhold.
Moderator:

Hanne Fischer, uddannelsesdirektør i UCSJ

Debattører:

Bo Gammelgaard, chef i center for strategi og innovation i Næstved Kommune
Helle Dirksen, Kredsformand i Dansk Sygeplejeråd
Ulla Koch, rektor i UCSJ
Turid Eikeland, chef for UCSJ’s Socialrådgiveruddannelse

Salen kan, så vidt muligt indenfor tidsrammen, stille spørgsmål undervejs.

13:40 – 14:00: Monofaglige turbobrainstorms
Med afsæt i paneldebatten og rapporten lægger hvert udvalg et uddannelsesspecifikt fokus i en turbobrainstorm. Målet er at komme frem til
1-3 korte statements i prioriteret rækkefølge (max 15 ord pr. stk.) om
1) hvilke elementer i rapporten udvalget er særligt optaget af og 2)
hvordan udvalget vil arbejde videre med disse. Udvalgenes statements
skrives til inspiration ind på samme virtuelle opslagstavle (Padlet) via
link: http://da.padlet.com/nahv/20m604bluv95

Vedlagt materiale
Vedlagt denne dagsorden finder I den 2. rapport fra Kvalitetsudvalget.
Læsevejledning:
Rapporten er opbygget på en meget overskuelig måde, og en hurtig og
nem måde at få føling med indholdet er, at starte med de kortfattede
opsummeringer af kapitlerne, som fint giver indblik i de behandlede
emner.
Derudover indeholder de faktaark, som er udarbejdet som bilag til rapporten, meget information som er fremstillet på en let fordøjelig måde
og på meget lidt plads - de kan findes her (ca. 1/3 nede på siden). Særligt ark A, D og F er centrale ift. mødet den 5. januar.

Relevante links:
1. Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside med al information og publikationer fra Udvalg for Kvalitet og Relevans i de
Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget):

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/rad-naevn-ogudvalg/kvalitetsudvalget/publikationer/publikationer
2. Researchrapport fra Newinsght ”Uddannelsesfremsyn for de
sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser”:
http://www.newinsight.dk/fileadmin/user_upload/documen
ts/Projektrum/Uddannelsesfremsyn_sundhed/Fremsyn_res
earchrapport_final_V2.pdf
3. UCSJ’s pressemeddelelse vedr. reform af sundhedsuddannelserne:
http://ucsj.dk/nyhed/reform-af-sundheduddannelserne-erpaa-vej/
4. KL’s hjemmeside om ”Next practice i sundhedsuddannelserne”:
http://www.kl.dk/Fagomrader/ledelse/Uddannelsespolitik/S
undhedsuddannelser/Next-Practice-isundhedsuddannelserne/

Oversigt over mødelokaler på dagen findes på næste side.

Lokalerne til de enkelte udvalg er booket i tidsrummet 14:00 16:00 (bio dog fra 11:00):
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