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1. Velkomst og præsentation
Mødet startede med en præsentationsrunde, og herunder en særlig velkomst til
Lenna Vogn Petersen, som pr. 1.5. er ansat som ny uddannelseschef for Socialrådgiveruddannelsen og Administrationsbacheloruddannelsen.

2. Orientering
Orientering fra ledelsen
Ny uddannelseschef: Lenna Vogn Petersen kommer fra en stilling som teamleder ved
Jobcentret i Nyborg Kommune. Uddannet cand.mag. i Kultur og formidling, organisationskultur og kommunikation, og har desuden en systemisk proceskonsulentuddannelse og en offentlig lederuddannelse bag sig.
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Øget optag på Socialrådgiveruddannelsen gældende fra august 2016: Ifølge Dansk
Socialrådgiverforening vil der fremover være større efterspørgsel efter socialrådgivere. Da vi ingen dimensionering har på uddannelsen, har vi valgt at øge optaget med
22 ekstra studerende; 11 i august 2016 og 11 i februar 2017. Såfremt vi kan følge
med, hvad angår praktikpladser, vil optaget blive øget yderligere næste år.
Udvalget hilser initiativet velkomment, da der - modsat mange andre faggrupper – er
mangel på socialrådgivere i regionen.
Campus NBA: Det forlyder p.t., at indflytning på Niels Bohrs Allé vil finde sted medio
august. Der er udarbejdet planer for nedpakning, og der tages hånd om august måneds reeksaminer, der vil blive afholdt på Lucernemarken. Der vil blive gjort plads til
afholdelse af møder i august, og der er givet grønt lys for muligheden for overnatning
ifm. introarrangementer og til IT-studerende. Lige nu arbejdes der på at løse visse udfordringer i forhold til undervisning på storhold samt idrætsfaciliteter.

Nyt fra medlemmer af uddannelsesudvalget
Bente Falk Nielsen præsenterede området Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler, som består af Ledelsesakademiet, Center for Undervisningsmidler samt Videreuddannelsen og gav endvidere en kort præsentation af de videreuddannelser, der
er tilknyttet uddannelsesudvalget, som er Den sociale Diplomuddannelse, Akademiog Diplomuddannelse i beskæftigelse, Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning samt Diplomuddannelsen i Familieterapi.
KomU er i dag mere uddannelsespartnere end kun udbydere. Området har langt mere fokus på at udbyde skræddersyede kurser ude på arbejdspladserne.
Det har stor betydning at bruge grunduddannelsens undervisere i videreuddannelsen, idet den viden, underviserne erhverver, når de er ude og undervise på eksterne
forløb, går tilbage til uddannelsen. Uddannelsesudvalget ser frem til givtige drøftelser
fremover, der kan være med til at sikre kvaliteten og relevansen af videreuddannelsesområdet.
Kataloger blev omdelt.

3. Drøftelse af udkast til tilbagemelding på uddannelsesakkrediteringen for Socialrådgiveruddannelsen
BILAG – Høringsversion af akkrediteringsrapport
Udkastet er foreløbigt. Endelig tilbagemelding 6. juni 2016.
Socialrådgiveruddannelsen er indstillet til positiv uddannelsesakkreditering. Hanne
Pedersen orienterede kort om processen. Der foreligger lige nu en høringsversion af
rapporten, og den overordnede vurdering fra akkrediteringsinstitutionen er, at professionsbacheloruddannelsen som socialrådgiver på University College Lillebælt er en
velfungerende uddannelse af høj kvalitet.
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Rapporten påpeger lidt mangler omkring det fysiske miljø, f.eks. mangel på grupperum, hvilket ikke har nogen betydning fremadrettet, da uddannelsen fraflytter de eksisterende lokaler til sommer.
I udvalgets drøftelse af akkrediteringen faldt snakken på øget optag og frafald. Frafaldet er betragteligt lavere end på andre uddannelser og mindre i Vejle end i Odense.
Imidlertid kunne man måske overveje, om det ville være økonomisk forsvarligt at forsøge at forbedre frafaldet fremfor at sætte nye initiativer i gang. Ifølge Jørgen Hansen
er der iværksat mange gode tiltag i forsøget på at nedbringe frafaldet.
De studerende pegede selv på, at frafaldet på uddannelsen til dels skyldes, at mange
er meget unge og dermed ikke studieparate, eller at man har valgt en forkert uddannelse. I forhold til øget optag påpegede de studerende, at der bør være en øvre
grænse, for at det ikke skal gå ud over kvaliteten af undervisning, indeklima m.m.
Ingen ved, om en centralisering af studievejledningen pr. 1.8. vil betyde noget for antallet af studerende, der frafalder. Det er imidlertid vigtigt at få udarbejdet snitflader
mellem det at være uddannelsesvejleder og studievejleder, så de studerende har en
helt klar fornemmelse af, hvem de skal kontakte. Ifølge Jørgen Hansen har det på Socialrådgiveruddannelsen været en stor styrke, at studiekoordinatorerne har været
hurtige med at få fat i de studerende, der har haft overvejelser om at stoppe.
I forhold til tiltaget med facilitering (akkrediteringsrapporten s. 20) mente de studerende, at tiltaget – som det er iværksat nu – bruges forkert, hvorfor det ofte fravælges. Ifølge Jørgen Hansen er man opmærksomme på vigtigheden af at tilrettelægge
faciliteringen, så man når de studerende, der reelt har brug for det. Problematikken
skal drøftes yderligere på møde mellem uddannelseschef og DSR.

4. Drøftelse af Socialrådgiveruddannelsens første udd.beretning
BILAG Socialrådgiveruddannelsen i Odense http://www.surveyxact.dk/answer?key=QLLWR9V3UMH6
Socialrådgiveruddannelsen i Vejle http://www.surveyxact.dk/answer?key=M8SXZAK4SQFJ
UCL fik i 2014 i forbindelse med ansøgningen om at blive institutionsakkrediteret en
anmærkning om, at der manglede gennemsigtighed i forhold til ledelseslag og ansvar.
På baggrund heraf er der udarbejdet en kvalitetshåndbog for UCL, hvori der indgår
uddannelsesberetninger for hver af uddannelserne. Uddannelsesberetningerne er lavet ud fra målepunkter, der er fastsat centralt.
På baggrund af uddannelsesberetningerne udarbejder vicedirektøren en områdeberetning, ud fra hvilken der udarbejdes en institutionsberetning. Uddannelsesberetningerne udarbejdes fremover én gang årligt.
Arbejdet med uddannelsesberetningen har været berigende for uddannelsescheferne, i og med at den har synliggjort viden, der kan udnyttes fremadrettet. Ydermere vil
tiltaget på sigt medføre besparelse af en arbejdsgang, idet data herfra vil kunne overføres til udviklingskontrakten.
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Indtil næste uddannelsesberetning skal der ske en prioritering af handletiltagene og
efterfølgende følges op på, hvorvidt de anbefalede tiltag er effektueret.
Et områdetema, der kan forbedres, er feedback. De studerende savner i høj grad
feedback og mener, at det er altafgørende for prioriteringen af studietid, at der gives
feedback tidligt i forløbet. Man skal være opmærksom på, at ressourcer, der afsættes
til feedback, tages fra noget andet, så det er vigtigt at finde ud af, hvor feedback placeres mest gavnligt i forløbet.

5. Tværprofessionelt samarbejde
Jørgen Hansen uddybede konklusionen i referatet fra bestyrelsesmødet, som også
blev omdelt. Dokumentet vedlægges nærværende referat.
Med henblik på kvalificering og initiering af nye uddannelsesmuligheder skal udvalget
på møde i efteråret 2016 drøfte den model til øget samspil og fleksible rammer mellem grunduddannelse og efter-/videreuddannelse, som området for Kompetenceudvikling og undervisningsmidler udarbejder.
Med baggrund i de indlæg, udvalget har bidraget med, vil der inden årets udgang blive udarbejdet beskrivelse af uddannelsens tværprofessionelle uddannelsesprofil,
som skal kvalificeres og godkendes i uddannelsesudvalget på det første møde i 2017.

6. Effektiviseringsprojektet
BILAG - http://mit.ucl.dk/wp-content/uploads/2016/04/Kataloget-1034968_1.pdf
Det iværksatte effektiviserings- og besparelsesprogram, som er udarbejdet på baggrund af drøftelser i de lokale LSU, blev fremlagt på bestyrelsesmødet ultimo marts.
Ifølge projektet skal området for pædagogiske og samfundsfaglige uddannelser finde
besparelser/effektiviseringstiltag på alt ca. 6,3 mio. frem mod 2019.
Det er vedtaget på LSU, at de første drøftelser af plan for effektiviseringstiltag sker på
uddannelsesniveau mellem uddannelseschef og lokalt LSU. På baggrund af disse
drøftelser udarbejdes et forslag, hvor hovedområderne prioriteres. Herefter følger en
lokal proces, hvor alle medarbejdere inddrages. Arbejdet skal være tilendebragt inden 15.6.
Såfremt det viser sig muligt at styrke indtægtsgrundlaget, f.eks. via øget optag på Socialrådgiveruddannelsen, Administrationsbacheloruddannelsen og Læreruddannelsen, vil der i forbindelse med budgetlægningen blive taget stilling til, om effektiviseringsmålene skal justeres.
Asbjørn Sonne Nørgaard gav udtryk for, at han mente, at det var optimistisk at forvente øgede aktiviteter og indtægter, da UCL’s primære kunder er offentligt instanser, der
i forvejen er presset på økonomien.
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7. Fastsættelse af møde i efteråret
Der afholdes ikke lokalt uddannelsesudvalgsmøde samme dag som fællesmødet
17.11. Referenten udsender en doodle med henblik på at finde en egnet dato i oktober. Der indkaldes forud for mødet til formøde mellem uddannelseschef og formand.

8. Evt.
-

30.05.2016
Referent: Anne Berthelsen
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