Referat
Uddannelsesudvalgsmøde, Ernæring og Sundhed
Mødedato:

2-10-2018

Starttidspunkt:

Kl. 13.30

Sluttidspunkt:

Kl. 15.30

Mødested:

Sorø, Slagelsevej 7, 4180 Sorø. Havestuen (bemærk, at de ikke er Ankerhus men Absalons Administrationsbygningen, som ligger et andet
sted på Slagelsevej).

Lokale:

Havestuen,

Deltagere:

Lisbeth Trebbien
Kirsten Skovby
Pia Rasmussen
Rikke Kristensen
Hanne Normann Michelsen
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
Anni Mikkelsen
Lise Vadsager
Asta Nissen
Helle Kok
Berit Hvalsøe sekretær for udvalget

Afbud:

Jacob Buch
Anette Kamuk
Studerende Karina Xenia Nielsen har valgt at trække sig fra udvalget
Se også https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon/uddannelsesudvalg/ernaerings-og-sundhedsuddannelsen/

Mødesekretær:

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

Dagsordenspunkter
1

Velkomst og godkendelse af dagsorden ................................................................................... 2

2

Præsentation af nyudpegede medlemmer til udvalget ............................................................. 2

3

Årets optag på Ernæring og Sundhed ....................................................................................... 2

4

Skærpelse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen ....................................................................3

5

Formandsmøde og mulige samarbejder mellem centrets tre uddannelser .................................5

6

Møder i 2019 ..............................................................................................................................5

7

Orienteringspunkter ..................................................................................................................5

8

Eventuelt .................................................................................................................................. 6

Side 1/6

1

Velkomst og godkendelse af dagsorden

1.1

Resumé
Velkomst ved formand Kirsten Skovby og godkendelse af dagorden.
Det indstilles, at dagsorden godkendes.

1.2

Opsamling/konklusion
Dagsorden godkendes

2

Præsentation af nyudpegede medlemmer til udvalget

2.1

Resumé
Medlemmer af Uddannelsesudvalget præsenterer sig selv, herunder de nye medlemmer og deres forventninger til arbejdet i Uddannelsesudvalget.

2.2

Opsamling/konklusion
Kirsten Skovsby byder velkommen med særlig velkomst til de nye medlemmer:
Lise Vadsager er formand for Ringsted-Sorø lærerkreds, hvor der lokalt er 4-5 medlemmer med PBES
baggrund.
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen, chefkonsulent ZBC med ansvar for det strategiske arbejde. Lise er
selv uddannet PBES.
Anni Mikkelsen, Coop Trading A/S, QA-QC Manager for indkøb og kvalitetssikring for de 4 nordiske
Coop. Anni har haft praktikanter fra Ernæring og Sundhed.
Formanden videndeler om sin egen forberedelse til Uddannelsesudvalgsmøde til inspiration for Uddannelsesvalget. Bl.a. forespørger formanden i eget netværk for at kunne drage viden ind i udvalget
og dermed kvalificere sit forberedelsesarbejde.
Formandens vision for arbejdet i Uddannelsesudvalget er, at det skal være et udvalg, som bæres af
energi, engagement og interesse.
Uddannelsesudvalgets bemyndigelse adresseres. Udvalget er rådgivende i forhold til bestyrelsen og
dermed uden selvstændig beslutningskompetence. Udvalget kan dog give anbefalinger til bestyrelsen
og opfordre til at tage konkrete punkter op.
Hvis der er fortrolige punkter på dagsorden, vil de blive omtalt som lukket punkt.

3

Årets optag på Ernæring og Sundhed

3.1

Resumé
Centerchef Berit Hvalsøe præsenterer nøgletal for årets optag på uddannelsen.
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3.2

Opsamling/konklusion
Berit Hvalsøe fremlægger oplæg om årets optag. Generelt viser årets optag en vigende søgning til
uddannelsen, som ligger under dimensioneringen fastsat af ministeriet på 196 pladser. Trods dette
gennemføres ikke efteroptag, hverken på sommerens ordinære hold eller vinterens e lærings hold.
Der er tilbudt 128 pladser til ansøgere. Det er andet år i træk, hvor der ikke er fyldt op i forhold til kapaciteten/dimensioneringen.
Præsentationen afstedkom spørgsmål og kommentarer, som samles op i nedenstående:
Der er en stor spredning i de optagnes adgangskvotient, og det fordrer en særlig opmærksomhed for
at lykkes i klasserummet.
Det udfordrer uddannelsen, hvis mange vælger at søge overflytning til København efter, de har afsluttet 1. studieår i Sorø.
Uddannelsen arbejder intensivt med rekruttering og fastholdelse, hvilket udfoldes under punkt 4.
Der ses et generelt fald på uddannelser inden for fødevareområdet på landsplan.
Udvalget spurgte til aldersfordelingen blandt de studerende. Medianalderen for studerende, som er
optaget i perioden 2011 -2018, ses nedenfor. Der ses en højere medianalder for studerende på e læring
sammenlignet med studerende på ordinært, tilrettelagt forløb.
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Præsentationen er vedhæftet referatet.

4

Skærpelse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen

4.1

Resumé
Uddannelsesleder Helle Kok præsenterer igangværende tiltag, som har til hensigt at skærpe uddannelsen strukturelt og indholdsmæssigt.

4.2

Opsamling/konklusion
Uddannelsens nye tiltag omkring rekruttering, profiler på uddannelsen og praktik udfoldes.
Der er et ønske at fremme rekrutteringen til Fødevarer og Ledelse ikke mindst aht. beskæftigelsesprognoser. Som udgangspunkt er det studieretningen Sundhed og Sundhedsfremme, som motiverer
ansøgere ind i uddannelsen og ikke studieretningen Fødevarer og Ledelse.
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Den skævvridning af interesse fra ansøgerne i forhold til de to studieretninger var ligeledes et opmærksomhedspunkt på motivationsworkshop, som blev afholdt for kvote 2 ansøgere i maj 2018.
Praktik:
Fra udvalgets side er der opbakning til at reducere antallet af praktikperioder fra tre til to, som herved
bliver længere. Der er ligeledes til opbakning til den foreslåede placering i uddannelsen.
Udvalget udviser en stor interesse i og velvillighed til at understøtte og kvalificere praktikforløbene.
Ændringerne er forelagt og godkendt hos direktionen og rektor, der er bemyndiget af bestyrelsen til
at godkende ændringer i studieordningen. På møde i RKSS (Regionalt Kommunalt Strategisk Samarbejdsforum) er den nye struktur for praktikken blevet drøftet, og der er opbakning til ændringerne,
Udgangspunktet i praktikdrøftelserne er, at de studerende skal opleve energi, når de er i praktik.
Udvalget efterlyser overblik over, hvem der samarbejdes med. På mødet præsenteres en oversigt
over, hvor de nuværende studerende på 7. semester er i praktik. På næste møde fremlægges en samlet oversigt over samarbejdspartnere.
Udvalget efterspørger flere former for ”praktikværtsdage”:
• For potentielle praktikværter: Forventningsafstemning: hvad kan praktikværten få ud af at
modtage studerende samt hvilke forventninger er der til en praktikvært. Eksempelvis gennem udarbejdelsen af ”specifikationer”.
• For kommende praktikværter forud for aftalte praktikforløb: Om læringsmål og hvordan man
understøtter. Vejledere har brug for at blive klædt på i forhold til uddannelsens indhold og
målene for de specifikke forløb. Ligeledes efterspørges intro til praktikportal (praktikportal =
Absalons system til at administrere praktik i).
Møder med aftagere og praktikaftaler
Det er tydeligt, at der skal prioriteres tid til relationsopbygning og samarbejde, herunder at uddannelsen kommer med et klart budskab og invitation til mulige samarbejdsflader/”Forlovelser”/faste praktikaftaler for at sikre kvaliteten i praktikken.
I august inviterede Uddannelsen ledere af storkøkkener til møde, hvor to mødte frem og en tredje tilkendegav at de allerede har en praktikaftale.
Formanden og Jacob Buch har sammen med Rikke Kristensen (Kost- og Ernæringsforbundet) holdt
møde med 7 arbejdspladser, som er interesseret i et samarbejde.
Der opfordres til at undersøge mulighed for at søge Vækstaftalemidler. Der vil uddannelsen være ansvarlig for.
Fødevarevirksomheder
I regionen er der fødevareproducerende virksomheder inden for såvel det private som offentlige område. Udvalget opfordrer til, at markedet skannes for potentielle værter, som inviteres til en praktikværtsdag.
Det fremføres, at det for private virksomheder kan være svært at etablere faste aftaler om at tage studerende i praktik.
Fremtidige tiltag:
Det anbefales at info vedr. praktiksamarbejde kan viderebringes i Nyhedsbreve i Kost og Ernæringsforbundet.
Drøftelsen vedr. praktik videreføres på næste Uddannelsesudvalgsmøde
Udvalget beslutter, at der nedsættes en ressourcegruppe, som botaniserer nærmere i mulige samarbejder med storkøkkener. Ressourcegruppen består af Kirsten Skovby, Rikke Kristensen, Jacob Buch,
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Helle Kok, Berit Hvalsøe og Birte Kofoed (praktikansvarlig på uddannelsen). 1. møde afholdes 22-112018.
Præsentationen er vedhæftet referatet.

5

Formandsmøde og mulige samarbejder mellem centrets tre uddannelser

5.1

Resumé
Formand Kirsten Skovby præsenterer mulige samarbejdsmuligheder og fælles aktiviteter med afsæt i
formandsmødet. Der lægges op til 2 timers fælles temamøde efterfulgt af 1 times monofaglige møder
ud fra et ønske om at skabe dynamik faglighederne imellem og samtidig også at prioritere tid til det
monofaglige udvalgsarbejde.

5.2

Opsamling/konklusion
Udvalget drøfter præsentationen. Udvalget ser en stor fællesmængde blandt de tre uddannelser, og
finder det spændende at arbejde med, hvordan det kan udnyttes og fagene kan bidrage til hinanden.
Der er opbakning til, at der arbejdes videre med et fælles møde i foråret 2018. Såfremt der er opbakning til forslaget i de to andre Uddannelsesudvalg, der holder møder i november, arbejder Centerchef
og udvalgsformænd videre med planlægning.

6

Møder i 2019

6.1

Resumé
Forslag til mødeplan for 2019 præsenteres.

6.2

Opsamling/konklusion
Udvalget bakker op om, at møderne i 2019 placeres i uge 13 og uge 41.

7

Orienteringspunkter

7.1

7.1 Resumé
Berit Hvalsøe fremlægger orienteringspunkterne på mødet.

7.2

Opsamling/konklusion
Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.
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8

Eventuelt
Der er sat et skilt op ved Ankerhus, hvor der står, at uddannelsen flytter til Slagelse. Dette er afstedkommet, da flere lokalboende undervisere bliver spurgt til, hvornår uddannelsen lukker. Et sådant
rygte kan have været med til at skubbe til ansøgerantal – derfor dette kommunikationstiltag.
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