Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde
Mødedato:

21-6-2018

Starttidspunkt:

Kl. 13.30

Sluttidspunkt:

Kl. 15.30

Mødested:

Campus Sorø, Ankerhus, Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Lokale:

B 013, oversigtskort vedhæftet

Deltagere:

Lisbeth Trebbien (nyudpegning)
Kirsten Skovby (nyudpegning)
Pia Rasmussen (nyudpegning)
Rikke Kristensen (genudpegning)
Jacob Buch (nyudpegning)
Hanne Normann Michelsen (genudpegning)
Asta Nielsen (nyudpegning)
Anette Kamuk (nyudpegning)
Karina Xenia Nielsen (nyudpegning)
Helle Kok (tilforordnet)
Berit Hvalsøe sekretær for udvalget
Se også https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon/uddannelsesudvalg/ernaerings-og-sundhedsuddannelsen/

Mødesekretær:

Vibeke Dorothea Poulsen
+ 45 72482555, vdp@pha.dk

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til mødet

Dagsordenspunkter
1

Velkomst samt godkendelse af dagsorden ............................................................................... 2

2

Præsentation af det nyudpegede Uddannelsesudvalg og konstituering af udvalget, herunder
formand ................................................................................................................................... 2

3

Præsentation af Center for Ernæring og Rehabilitering, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen og
Absalons strategi. ..................................................................................................................... 2

4

Nyudpegning af selvsupplerende medlemmer ...........................................................................3

5

Skærpelse af uddannelsesprofilen på Ernæring og Sundhed ......................................................3

6

Orienteringspunkter ................................................................................................................. 4

7

Eventuelt og næste møde ..........................................................................................................5

Side 1/5

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 6 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, Ernæring- og
Sundhedsuddannelsen og Absalons strategi.

3.1

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

3.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager præsentationen til efterretning. Der vil være mulighed for at stille
spørgsmål.
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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. Der er nu udpeget 9 medlemmer. Vi afventer tilbagemelding på den anden af
FTF´s faste pladser.
De resterende op til 15 medlemmer udpeges ved udvalgets første møde. Der er en studerende repræsenteret i udvalget, men der arbejdes på at få besat den anden af de to studenterpladser.

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

Skærpelse af uddannelsesprofilen på Ernæring og Sundhed

5.1

Sagsfremstilling
I 2017 blev der gennemført er en grundig analyse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen i projektet
”Styrkelse af professionsbachelor og i forlængelse heraf en uddannelsesaudit. På det sidste møde i det
afgående Uddannelsesudvalg præsenterede Berit Hvalsøe de vigtigste opmærksomhedspunkter og
konklusioner i analysen i projektet ”Styrkelse af professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Oplægget herfra er vedhæftet som bilag sammen med materiale fra analyse.
Ud over analysen blev der gennemført en uddannelsesaudit. Formålet hermed er at genere ny og kvalificeret viden med henblik på udvikling og kvalitetssikring af de enkelte uddannelser og samtidig at
sikre opfyldelse af institutionsakkrediteringskriterium. Auditrapport er vedhæftet.
Aktuelt pågår i forlængelse af ovenstående et arbejde med at skærpe uddannelsen, så den fremtidige
profil har et entydigt professionssigte, og matcher det regionale arbejdsmarked.
På dagens møde præsenteres de tiltag og justeringer, som der aktuelt arbejdes med.

5.2

Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter præsentationen med de tiltage og justeringer, som der aktuelt arbejdes med.
Bilag 2: Skærpelse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Bilag 3: Auditrapport
Bilag 4: Relevansanalyse
Bilag 5: Afsluttende projektnotat
Bilag 6: Tillæg til relevansnotat
Bilag 7: Oplæg fra Uddannelsesudvalgsmøde februar 2018
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6

Orienteringspunkter

6.1

Sagsfremstilling
•

Personalemæssige tilpasninger på Ernæring og Sundhed.
I januar 2018 blev der gennemført personalemæssige tilpasninger. Baggrunden for dette var et
faldende antal ansøgere og optagne og frafald på uddannelsen.
Der blev igangsat en proces med involvering af det lokale samarbejdsudvalg (LSU) med henblik
på at opnå den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter. Tilpasningerne har medført
personalemæssige reduktioner svarende til ca. 5 årsværk.
Strategiske projekter i organisationen:
•

Fronter Basis: Fronter Basis projektet adresserer Absalons strategiske prioritet: "Den studerende i centrum". Indsatsen skal sikre at de studerende har en bedre oplevelse, når de
bruger Absalons læringsplatform Fronter.
På uddannelsen har en gruppe, bestående af undervisere, studerende og administration,
været med til at kvalificere løsningen. Det tværgående samarbejde og udvikling er sket i en
Udviklingsgruppe med støtte fra specialister i systemadministration, e-læring, web-design
og user experience. Indtil videre har studerende med studiestart februar 2018 mødt ”det
nye Fronter”.

6.2

•

Absalon E: Projektet adresserer Absalons strategiske prioritet: "Engagerende undervisning". Projektet løber over fem semestre og inkluderer undervisere på 6 uddannelser heriblandt Ernæring og Sundhed. Med indsatsen videreudvikles og revideres e-læring i Professionshøjskolen Absalon gennemgribende, herunder organisering, didaktik, underviseridentitet og –kompetencer. Formålet er et markant kvalitetsløft baseret på fælles Absalonstandarder. Projektet er påbegyndt august 2017 og afsluttes ved udgangen af 2019.

•

Forskning og Udvikling (FoU). I bilag 8 orienteres der om uddannelsens igangværende
projekter inden for Forskning og Udvikling. Nogle er finansieret med Frascatimidler 1 andre
er eksternt finasieret

Indstilling
Der indstilles til, at Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

1

OECD's Frascati manualen definerer forskning og udvikling som skabende arbejde foretaget på et systematisk grundlag for at

øge den eksisterende viden, samt udnyttelsen af denne viden til at udtænke nye anvendelsesområder. Fælles for al FoU‐aktivitet er, at det skal indeholde et nyhedselement.
Forskning og udvikling kan opdeles i henholdsvis grundforskning, anvendt forskning samt udvikling:

•

Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse
uden nogen bestemt anvendelse i sigte.

•

Anvendt forskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde, som primært er rettet mod bestemte anvendelsesområder.

•

Udvikling er systematisk arbejde baseret på viden opnået gennem forskning og praktisk erfaring, med det formål at
frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.
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Bilag 8: Orientering om FoU på ERSU maj 2018

7

Eventuelt og næste møde

7.1

Sagsfremstilling
Mødeplan 2018
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 1-10-2018 fra 13.30-15.30 i Sorø, Ankerhus
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