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1

Velkomst samt godkendelse af dagsorden

1.1

Resumé
Velkomst ved centerchef Berit Hvalsøe samt godkendelse af dagsorden.

1.2

Opsamling/konklusion
Berit Hvalsøe byder velkommen, og der bydes særligt velkommen til nye medlemmer.
Dagsorden godkendes.

2

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

2.1

Resumé
Medlemmer af Uddannelsesudvalget præsenterer sig selv, herunder egne forventninger til arbejdet i
Uddannelsesudvalget.
Uddannelsesudvalget konstitueres med en formand.

2.2

Opsamling/konklusion
Udvalgets medlemmer præsenterer sig og motiverer deres deltagelse i udvalget.
Berit Hvalsøe bemærker, at Uddannelsesudvalget ikke er et beslutningstagende organ men et rådgivende organ, som kan indstille til bestyrelsen. Det er værdiskabende, at Uddannelsesudvalget kan tilføre et blik udefra i den fortsatte udvikling af uddannelsen. Det årlige formandsmødet er kendetegnet
ved åbne dialoger, hvor der udveksles synspunkter på tværs af professioner.
Konstituering af formand: Kirsten Skovby opstiller. Der er fuld opbakning til Kirsten Skovby, der hermed vælges til formand.

3

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

3.1

Resumé
Centerchef Berit Hvalsøe præsenterer Center for Ernæring og Rehabilitering, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, herunder udmøntning af Absalons strategi relateret til centerniveau og uddannelse.

3.2

Opsamling/konklusion
Berit Hvalsøe præsenterer uddannelsen og dens placering i Center for Ernæring og Rehabilitering
samt hovedlinjer i forhold til medarbejderstaben og anciennitet samt nyeste nøgletal vedr. uddannelsen.
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Pjecen Strategi Professionshøjskolen Absalon 2017-2022 blev udleveret på mødet. Uddannelsesudvalgene har været med til at kommentere og udforme strategien og medarbejderne har kvalificeret strategiarbejdet på medarbejderdag. Strategien skal være med til at fremme vækst og velfærd i region
Sjælland. Uddannelsesambition er blevet koblet ind i strategien.
Præsentationen afstedkom spørgsmål og kommentarer, som samles op i nedenstående:
•

Uddannelsen er blevet neddimensioneret som en konsekvens af en for høj mangel på beskæftigelse.

•

Fordelingen mellem kvote 1 og 2 er 65% og 35 %

•

Der er en særlig bevågenhed i forhold til Special Pædagogisk Støtte (SPS) og ordblindhed.

•

Nationale studieordninger er afløst af institutionelle studieordninger med en fællesdel de første
to år.

•

På næste møde ses nærmere på monitoreringer i forbindelse med implementeringen af den nye
studieordning og beskæftigelsestal.

•

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, hvor man kan sammenligne uddannelser på en række
parametre om uddannelsernes kvalitet og relevans herunder Ernæring og Sundhed

Berit Hvalsøes præsentation er vedhæftet referatet.

4

Nyudpegning af selvsupplerende medlemmer

4.1

Resumé
Absalon har været i proces med at udpege nye Uddannelsesudvalg, som er udpeget for en 4 årig periode fra 1. maj 2018. I Ernæring og Sundhedsuddannelsens Uddannelsesudvalg er der nu udpeget 9
medlemmer.
Der er 4 selvsupplerende pladser. Der er 1 studerende repræsenteret i udvalget, og der arbejdes på at
få besat den anden plads til næste møde.

4.2

Opsamling/konklusion
Udvalget drøfter mulige udpegninger.
Vi afventer tilbagemelding på den anden af FTF´s faste pladser, som tidligere har ”tilhørt” uddannelsesforbundet. Udvalget vurderer at det er vigtig, at ”formidlings/underviserperspektivet” også er repræsenteret i udvalget.
På baggrund af drøftelsen henstiller udvalget til følgende selvsupplerende udpegninger, som Berit
Hvalsøe (BHV) arbejder videre med. Formanden holdes orienteret:
Område
Fødevarestyrelsen, Korsør
Kommune med fokus på forebyggelse
INSP! Roskilde social kapital
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Dimittend i job eller
Socialt udsatte perspektiv

5

Skærpelse af uddannelsesprofilen på Ernæring og Sundhed

5.1

Resumé
På dagens møde præsenteres de tiltag og justeringer, som der aktuelt arbejdes med, så den fremtidige profil har et entydigt professionssigte, og matcher det regionale arbejdsmarked.
Der tages afsæt i en grundig analyse i projektet ”Styrkelse af professionsbachelor og en uddannelsesaudit fra 2017. Berit Hvalsøe præsenterer de vigtigste opmærksomhedspunkter og konklusioner fra
analysen. Uddannelsesaudit er med til 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.

5.2

Opsamling/konklusion
Det indstilles, at udvalget drøfter og kommenterer præsentationen.
Det er ambitionen, at Absalon får en endnu bedre uddannelse ved både at kompleksitetsreducere og
skærpe bl.a. praktik, uddannelsesdesign og uddannelsesprofiler. Samlet set betyder det, at studieordningen genåbnes mhp. at justere jf. førnævnte elementer.
Forventeligt vil Uddannelsesudvalget få forelagt en justeret studieordningen på næste møde. Uddannelsesudvalget indstiller studieordningen til godkendelse i bestyrelsen.
I forbindelse med udvalgets drøftelse af punktet betoner udvalget, at offentlig velfærd kan bedrives af
såvel det offentlige som det private arbejdsmarked, bl.a. fordi en del offentlige opgaver er udliciteret
til privat aktør.

6

Orienteringspunkter

6.1

Resumé
Hensigten med orienteringen er, at udvalget skal føle sig velinformeret.

6.2

Opsamling/konklusion
Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

7

Eventuelt og næste møde

7.1

Resumé
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,
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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

7.2

Opsamling/konklusion
Den oprindelige udmeldte dato den 1-10 bliver flyttet til den 2-10 fra 13.30-15.30 i Sorø/Ankerhus.
Alle udvalgsmedlemmer tilmeldes Absalons Nyhedsbrev, og medlemmerne afmelder selv, hvis man
ikke ønsker at abonnere på nyhedsbrevet.
Læs mere her

Indsamling af data
Du giver samtykke til, at Professionshøjskolen Absalon registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Vi
vil aldrig sælge, udleje eller videregive dine oplysninger til tredjepart. Oplysningerne indsamles kun til internt brug
og opbevares på en sikret server.

Afmelding af nyhedsbrevet
Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet, og alle dine oplysninger slettes. Du kan afmelde nyhedsbrevet direkte
fra de afsendte nyhedsbreve.

Dine rettigheder
Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af personoplysninger følger loven om behandling af personoplysninger. Du har til enhver tid mulighed for at få at vide, hvad vi har registreret om dig (indsigtsret).
Læs mere på www.datatilsynet.dk.
Professionshøjskolen Absalon følger markedsføringsloven - herunder reglerne om god markedsføringsskik.

Adresse
Professionshøjskolen Absalon
Slagelsevej 7
4180 Sorø
Telefon: 7248 1000
Email: nyhedsbrev@pha.dk
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