Dagsorden
Mødedato:

Onsdag den 07. februar 2018

Starttidspunkt: Kl. 12:00
Sluttidspunkt: Kl. 14:30
Mødested:

Professionshøjskolen Absalon
Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø

Lokale:

B013

Deltagere:

Ulla Maria Mortensen,
Anne Sofie Wendelboe Jørgensen,
Rikke Kristensen,
Søren Christensen,
Nina Gerschefski,
Hanne Normann Michelsen
Hanne Pedersen,
Thorbjørn Thorbjørnsen,
Helle Kok,
Berit Hvalsøe

Mødesekretær: Vibeke Dorothea Poulsen (vdp),
tlf. +4572482555, vdp@pha.dk

Dagsordenpunkter
Mødet indledes med frokost

1

Velkomst samt godkendelse af dagsorden

1.1

Sagsfremstilling
Velkomst samt godkendelse af dagsorden.

1.1.1 Indstilling
Det indstilles, at dagsorden godkendes.

2

Opfølgning på det strategiske projekt: Styrkelse af Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

2.1

Sagsfremstilling
I 2017 er en grundig analyse af Ernæring- og Sundhedsuddannelsen i projektet ” Styrkelse af professionsbachelor i Ernæring og sundhed gennemført. Uddannelsesudvalget har været involveret undervejs
og senest på sidste møde, hvor udvalget gav kommentarer/anbefalinger og bemærkninger til en del af
analysearbejdet (relevansrapporten).
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Analyserne viser, at der er behov for at fremtidssikre uddannelsen. Det skal ske ved at skærpe uddannelsen, så dens fremtidige profil har et entydigt professionssigte, og der uddannes til regionens arbejdsmarked, og ved at tydeliggøre uddannelsens indholdsmæssige profil. Styregruppen i projektet
har i forlængelse heraf udarbejdet en indstilling til direktionen.
På den baggrund har direktionen truffet beslutning om en række justeringer i uddannelsen. Bestyrelsen er orienteret om dette under et lukket punkt på møde den 12-12-2018.og har taget det til efterretning. Justeringerne har fokus på 1. En skærpelse af uddannelsen og 2. En tydeliggørelse af uddannelsen indholdsmæssige profil
Skærpelse af uddannelsen
•

Ernærings- og Sundhedsuddannelsens fremtidige profil har et entydigt professionssigte
- forstået således, at uddannelsens mål for viden, færdigheder og kompetencer vægtes, så de
studerende har tydelige professsionskompetencer og er arbejdsmarkedsparate ved afsluttet
uddannelse.

•

Ernærings- og sundhedsuddannelsen uddanner til regionens arbejdsmarked
- forstået således, at den samlede uddannelse gennemføres i Region Sjælland og målrettet
regionens arbejdspadser.

Tydeliggørelse af uddannelsens indholdsmæssige profil
•

Tydelig fokusering i studieretningerne gennem en profilering mod et konkret arbejdsmarked,
herunder:
•

Studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik retter sig primært mod det offentlige og
kommunale aftagerfelt, hvor praktikdelen afvikles i regionen, herunder:
•

•

For forløbet Klinisk Diætist gælder, at de har 42 praktiske ECTS, hvoraf det er et krav,
at mindst et af praktikforløbene afvikles i sygehusregi.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse retter sig primært mod det private regionale
arbejdsmarked, hvor også praktikdelen afvikles.

Frem mod 1-3-2018 formuleres rammerne for den nye uddannelsesprofil og udviklingsarbejdet på
uddannelsen. Medarbejderne inddrages i udviklingsarbejdet i foråret. Beskrivelsen af den nye uddannelse skal ligge klar til semesterstart september 2018.
Der er bevilliget 245.000 kr. til udviklingsarbejdet.
På mødet giver uddannelsen en indføring i rapporternes centrale konklusioner.
2.1.1 Indstilling
Det indstilles, at udvalget drøfter konklusionerne med henblik på at give anbefalinger til det kommende udviklingsarbejde, herunder konkrete forslag til justeringer af studieordningen gerne med
udgangspunkt i de tendenser, som udvalget ser på arbejdsmarkedets udvikling og behov. Studieordningen er vedhæftet.

Bilag: Materiale fra analyserne og studieordning
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3

Personalemæssige tilpasninger på Ernæring og Sundhed

3.1

Sagsfremstilling
Generelt har Absalons økonomi det godt og en økonomi i balance. Der er dog en særlig situation på
grunduddannelsen Ernæring og Sundhed, hvor der er en ubalance mellem indtægtsgrundlag og udgiftsramme. Derfor er det nødvendigt at tilpasse budgettet i på grunduddannelsen, således at der
skabes balance mellem indtægter og omkostninger. Der er særligt to forhold, der danner baggrund
for disse nødvendige tilpasninger:
1.

Et faldende antal ansøgere og optagne, som det fremgår af denne tabel:

2.

Et fortsat frafald på uddannelsen på trods af en fokuseret fastholdelsesindsats. I nedenstående tabeller ses nøgletal for fastholdelse første år, fastholdelse øvrige år i procent og udvikling 16-17 i procentpoint og gennemførelsesindex:
Fastholdelse 1
år

2015

2016

2017

Konventionel

70 %

59 %

70 %

11

e-læring

62 %

74 %

63 %

-11

Samlet

67 %

64 %

67 %

3

Fastholdelse
øvrige år

2015

2016

2017

Konventionel

94 %

90 %

88 %

-2

e-læring

90 %

93 %

91 %

-2

Samlet

93 %

91 %

89 %

-2

Gennemførelsesindex

2016-2017, udvikling i
procentpoint

2016-2017, udvikling i
procentpoint

2015

2016

2017

2016-2017, udvikling

Konventionel

59

43

47

4

e-læring

46

59

48

-11

Samlet

53

48

48

0

Gennemførte pr. 100
optagne
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Medarbejderne på uddannelsen er informeret om tilpasninger på et møde den 8. januar 2018, og der
er igangsat en proces i centret med involvering af det lokale samarbejdsudvalg (LSU) med henblik på
at opnå de nødvendige tilpasninger. Tilpasningerne medfører personalemæssige reduktioner svarende til ca. 5 årsværk. Den personalemæssige tilpasning berører ikke de to andre uddannelser i centret.
3.1.1 Indstilling
Der indstilles til, at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

4

Nyudpegning af nyt Uddannelsesudvalg

4.1

Sagsfremstilling
Absalon er i proces med at udpege nye uddannelsesudvalg, som skal fungerer fra 1. maj 2018 og 4 år
frem. Aktuelt pågår en proces med at udpege/genudpege medlemmer. Der udsendes udpegningsbreve til 11 medlemmer i februar. De resterende mellemmer op til 15 medlemmer udpeges ved udvalgets
første møde.
I forbindelse med den nye udpegningsperiode er konceptet for udvalgene blevet revideret. Udvalgsformænd og Centerchefer har givet input hertil.
Formanden orienterer om processen.

4.1.1 Indstilling
Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Det eksisterende udvalg ses her.

Bilag: Forventninger, opgaver og retningslinjer

5

Sidste møde i nuværende uddannelsesudvalg

5.1

Sagsfremstilling
Dette møde er det sidste møde i udpegningsperioden. Formanden opsummerer, hvad udvalget har
arbejdet med.

5.1.1 Indstilling
Det indstilles, at udvalget supplerer formandens opsummering og evt. giver anbefalinger til det kommende udvalgs videre arbejde.

6

Orienteringspunkter

6.1

Sagsfremstilling
Skriftlig orientering
•

Orientering optag februar 2018: Ved studiestart februar påbegynder 70 e-studerende. Der er
tilrettelagt et introprogram for de nye studerende, som sikrer, at de får en god start på uddannel-
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sen.
•

Salg af Ankerhus: Den 1-12-2017 blev det offentliggjort, at Ankerhus-komplekset er solgt efter
budrunde til Juuls Skoleejendomme ApS pr. 1. januar 2020. Kontrakten sikrer, at Absalon kan leje
bygningerne frem til indflytning i det nye Campus Slagelse, dog senest sommeren 2023. Det betyder, at uddannelsesaktiviteter og administrative funktioner kan fortsætte uændret indtil flytningen. Juuls Skoleejendomme er en del af Behandlingsskolerne, der driver forskellige tilbud til
børn og unge med særlige behov på Sjælland. Der skal derfor formentlig være uddannelse og måske også andre aktiviteter i bygningerne i fremtiden, men køber har endnu ikke afgjort præcist,
hvad alle bygningerne skal bruges til. Tanken er at bevare bygningerne, som de ser ud i dag og
undersøge mulighederne i de kommende år.
"Det er rigtigt godt, at salget er faldet på plads, så medarbejdere og studerende i Sorø nu har en
præcis plan for de kommende år, hvor vi sammen skal finde ud af, hvordan vi bedst muligt indretter os på det kommende nybyggeri i Slagelse", siger Hans Stige, bestyrelsesformand i Absalon.

•

Campus Slagelse: Der er opnået enighed om køb af grunden med Slagelse Kommune, og Slagelse Byråd har nu vedtaget en lokalplan, som gør det muligt at udvikle stationsområdet til et nyt
Campus med et levende studiemiljø og mulighed for sammenbygning med SDU, etablering af
idræts- og fritidsfaciliteter, ungdomsboliger, en gangbro over jernbanen m.m.
Folketingets Finansudvalg har i december 2017 godkendt Absalons ønske om at etablere det nye
Campus Slagelse. Det betyder, at Absalon nu formelt har ret til at bygge det nye Campus Slagelse. Arbejdet med godkendelsen har stået på i over et år samtidig med en lang række andre processer.
”Godkendelsen fra Finansudvalget er en vigtig milepæl i projektet, og Campus Slagelse er nu et
stort skridt tættere på realisering”, siger Professionshøjskoledirektør Søren Lind. Den endelige
entreprenør bliver valgt frem mod sommerferien 2018.
Der er påtænkt en stærk brugerinddragelse, så byggeriet disponeres hensigtsmæssigt i forhold til
de uddannelser, som udbydes på Campus Slagelse.

•

Status EVU
I nedenstående oversigt ses afholdte og planlagte EVU aktiviteter.
Tid

Emne

Underviser

Efterår 2016

Den motiverende samtale, Social Psykiatrien, KBH’s kommune

Asta Nissen, Lotte Lykkegaard Laursen & Malene
Laursen

Forår 2017

Oplæg på international konference Relati- Asta Nissen, Lotte Lykkeonel Welfare – Aarhus
gaard Laursen & Malene
http://relationelvelfaerd.dk/konference/
Laursen

Efterår 2017

Konference om Relationel velfærd. Workshop afholdt.

Asta Nissen, Ane Kruse

To temadage om ”den ernæringstruede
borger & relationel koordinering”

Asta Nissen, Tenna Christophersen
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Forår 2018

Opfølgende temadag med Sorø Kommu- Asta Nissen, Tenna Christone ”ernæringsvejledning som en del af den phersen
sygeplejefaglige udredning”

Efterår 2018

Lollands kommune, Facilitering af Frivillige

Januar 2018

Line Bak
Lolland Kommune, to temadage om ernæring og livsstilssygdomme afholdes for
pædagoger og assistenter på Kommunens
bosteder.

I dialog efter afgivelse af tilbud
Januar 2018
I dialog efter henvendelse fra Sorø
Kommune

Konsulentbistand til Sorø Kommune om
kost og livsstilssygdomme for ansatte i
kommunens Sundhedscenter

Asta Nissen

Tenna Christophersen

Vi betragter det som en stor succes, at vi netop har været i stand til at lykkedes med ovennævnte
aktiviteter, da EVU på ERSU området i mange år har ligget helt stille, bortset fra meget få Ernæringsfaglige diplommoduler.
Vi vil derfor arbejde målrettet fremover med at udvikle flere særligt tilrettelagte forløb, ligesom de
allerede gennemførte indgår som en del af vores markedsføring.
Fremover vil EVU således for hele centeret have fokus på særligt tilrettelagte forløb både inden for
indtægtsdækket virksomhed, men også forløb der står på hhv. den sundhedsfaglige diplomuddannelse og den ernæringsfaglige diplomuddannelse.
•

Status FoU projektportefølje. Bilag udleveres på mødet.

•

Strategiske projekter i organisationen:
•

Fronter Basis: Fronter Basis projektet adresserer Absalons strategiske prioritet: "Den studerende i centrum". Indsatsen skal sikre de studerende en bedre oplevelse, når de bruger
Absalons læringsplatform Fronter. Det involverer et fælles design og praksis. På Ernæring
og Sundhed vil de nye studerende med studiestart februar 2018 møde ”det nye Fronter”.
På uddannelsen har en gruppe, bestående af undervisere, studerende og administratorer,
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.

•

Absalon E: Projektet adresserer Absalons strategiske prioritet: "Engagerende undervisning", som 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 - både som organisering, som didaktik og som underviseridentitet og -kompetencer med henblik på et markant kvalitetsløft baseret på fælles
Absalon-standarder.
Aktiviteter er påbegyndt august 2017 og afsluttes ved udgangen af 2019 og kan opsummeres således:
Efterår 17: Undersøgelse af nuværende praksis (hvad skal ændres, bevares og ny-udvikles)
samt afdækning af behov for opkvalificering af undervisere gennem interviews, fremtids-

Side 6/7

værksteder og designworkshops.
Forår 18: Designworkshops, e-didaktiske og tekniske kurser og i direkte forlængelse heraf
design af eksperimenter.
Efterår 18: Iteration I: Videndeling i grupper i uddannelserne, redesign og eksperimenter à
2 gange.
Forår 19: Iteration II: Videndeling i grupper i uddannelserne, redesign og eksperimenter à 2
gange.
Efterår 19: Implementering samt vidensgenerering og -spredning. Intern konference: “Absalon E: E-didaktiske narrativer” samt div. artikler til international publicering.
Formandsmøde: Efter sidste møde i uddannelsesudvalget den 5. oktober 2017 deltog Ulla
Maria Mortensen i det traditionelle formandsmøde med bestyrelsesformanden, rektor, direktion og formænd for de øvrige uddannelsesudvalg i Absalon. Kort orientering gives
mundtligt.

Bilag: Dagsorden til formandsmødet.
Bestyrelsesseminar: Den 13. november 2017 var formændene for uddannelsesudvalgene
inviteret til at give et kort oplæg på bestyrelsens seminar om bl.a. udfordringerne i udvalgsperioden. Udvalgsformændene i Center for Ernæring og Rehabilitering samarbejdede
med centerchefen om et oplæg, der favnede de tre uddannelsers udvalg på ergoterapeut,
fysioterapeut og ernæring og sundhed. Ulla Maria Mortensen blev forhindret i at deltage i
seminaret, men supplerer gerne bilaget mundtligt.

Bilag: Oplæg udarbejdet til bestyrelsesseminar.
6.1.1 Indstilling
Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretningen

7

Eventuelt
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. Centerchefen og udvalg står for denne vurdering.
Første møde i det nyudpegede Uddannelsesudvalg afholdes 9-5 2018, kl 13.30-15.30 på Ankerhus.
Andet møde i 2018 er planlagt til den 1-10 2018, kl 13.30-15.30 ligeledes på Ankerhus.
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