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1

Velkomst samt godkendelse af dagsorden

1.1

Sagsfremstilling
Velkomst ved centerchef Berit Hvalsøe samt godkendelse af dagsorden.

1.2

Indstilling
Det indstilles, at dagsorden godkendes. Såfremt orienteringspunkterne under punkt 7 ønskes til drøftelse, kan det prioriteres.

2

Præsentation af det nyudpegede Uddannelsesudvalg og konstituering af udvalget, herunder formand

2.1

Sagsfremstilling
I forbindelse med den nye udpegningsperiode er konceptet for udvalgene blevet revideret (vedhæftet
som bilag). Tidligere Udvalgsformænd og Centerchefer har givet input til det reviderede koncept.
Medlemmer af Uddannelsesudvalget præsenterer sig selv, herunder egne forventninger til arbejdet i
Uddannelsesudvalget.
Uddannelsesudvalget skal konstitueres med en formand.

2.2

Indstilling
Det indstilles, at de nyudpegede medlemmer af Uddannelsesudvalget præsenterer sig selv, herunder
egne forventninger til arbejdet i uddannelsesudvalget.
Det indstilles, at udvalget kan stille spørgsmål til udvalgsarbejdet, og udvalget konstituerer sig med en
formand.
Bilag 1: Forventninger, opgaver og retningslinjer

3

Præsentation af Center for Ernæring og Rehabilitering, Ergoterapeutuddannelsen og Absalons strategi.

3.1

Sagsfremstilling
Centerchef Berit Hvalsøe præsenterer Center for Ernæring og Rehabilitering, Ergoterapeutuddannelsen, herunder udmøntning af Absalons strategi relateret til såvel centerniveau som uddannelsen. Der
præsenteres nøgletal for uddannelsen.
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3.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager præsentationen til efterretning. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål.

4

Nyudpegning af selvsupplerende medlemmer

4.1

Sagsfremstilling
Absalon har været i proces med at udpege nye Uddannelsesudvalg, som er udpeget for en 4 årig periode fra 1. maj 2018.
I ergoterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg er der nu udpeget 8 medlemmer. De resterende op til
15 medlemmer udpeges ved udvalgets første møde. Der er pt. ingen studerende repræsenteret i udvalget, men der arbejdes på at få besat de to studenterpladser til næste møde ligesom den vakante
medarbejderplads bliver besat.

4.2

Indstilling
Det indstilles at udvalget kommer med forslag mulige udpegninger, drøfter disse og beslutter, hvem
der skal opfordres til at indtræde i udvalget. Der er 4 pladser til selvsuppleringer.

5

Audit på Ergoterapeutuddannelsen

5.1

Sagsfremstilling
På Ergoterapeutuddannelsen har der været holdt audit den 31-5-2015. Formålet med at gennemføre
uddannelsesaudits er at genere ny og kvalificeret viden med henblik på udvikling og kvalitetssikring af
de enkelte uddannelser. I forlængelse heraf er formålet samtidig at sikre opfyldelse af institutionsakkrediteringskriterium.
På auditdagen indgår et eksternt ekspertpanel i en dialog med studerende, undervisere og ledere med
afsæt i to udvalgte temaer, som er afgørende for uddannelsens kvalitet.
•

Det første tema involverer en drøftelse af sammenhængen mellem læringsmål, undervisning og
prøver. Her vil der særligt være fokus på, hvordan de studerende oplever sammenhængen mellem
læringsmål, undervisning og eksamen.

•

Det andet tema involverer en bredere undersøgelse af uddannelsen, og her vil vi meget gerne
have de studerendes input til, hvad der fungerer godt og, hvad der kan forbedres.

Der orienteres om den netop afholdte audit.
Ekspertpanelet bestod af:
•

Kirsten Sørensen, lektor og uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen, University College
Lillebælt (forsknings- og undervisningsperspektiv)

•

Henriette Kiirdal Niemann, censorformand (censorperspektiv)

•

Janet Reade Lomholt, leder af Guldborgsund Rehabilitering (aftagerperspektiv)
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•

5.2

Anne Tandrup Esbensen, studerende på metropol (studenterperspektiv)

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål.

6

Monofaglig følgegruppe

6.1

Sagsfremstilling
På baggrund af den sektorspecifikke følgegruppes beslutning i foråret 2017, har alle monofaglige følgegrupper monitoreret på 4 parametre: Studieintensitet, Forskning og Udvikling (FoU), det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde og andel af simulationsundervisning. I 2019 vil der endvidere monitoreres på en klinisk/praktisk kompetence med det borgerrettede perspektiv og teknologiforståelse. Resultater fra monitoreringerne har netop været fremlagt for og drøftet med den monofaglige følgegruppe. På mødet vil Berit Hvalsøe præsentere en opsamling på Absalons monitoreringer. Fremadrettet vil Uddannelsesudvalget blive præsenteret for materialet forud for næste monofaglige følgegruppemøde i maj 2018.

6.2

Indstilling
Det indstilles, at Uddannelsesudvalget drøfter oplægget.

7

Orienteringspunkter

7.1

Sagsfremstilling
Praktikbærende ledere af de kliniske uddannelsesforløb på Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen er inviteret til møde den 18. juni 2018 på Campus Næstved. Punkter på dagsorden
og oversigt over faste kontrakter er vedhæftet som bilag.

7.2

Indstilling
Det indstilles, at orienteringspunktet tages til efterretning og eventuelt uddybes efter behov.

Bilag 2 Invitation til møde 18. juni 2018
Bilag 3 Faste kontrakter på ergo

8

Eventuelt og næste møde

8.1

Sagsfremstilling
Mødeplan 2018
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I den nye udpegningsperiode afholdes der uddannelsesspecifikke møder. Der afholdes som minimum
to fastlagte årlige Uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året,
hvis relevante temaer viser sig. Centerchef og udvalg står for denne vurdering. Andet møde i 2018 er
planlagt til den 2-10-2018 fra 13.30-15.30 i Næstved
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