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Deltagere Martin Praëm, Konstruktørforeningen 

Jannik Frank,Petersen, TL 

Anker Schøler Kristensen, Rambøll 

Jane Jacobsen, Jane Jacobsen 

Steffen Bruun Andresen, Arkitektfirmaet Arne Birk 

Henrik Kryger Madsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Erik Jung-Jensen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Kasper Egel Andersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Hjalte Aslak Hansen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Line Schaadt, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Gorm Guldmann, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Poul Erik Andersen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Afbud Theis Mortensen, Fyns Almennyttige Boligselskab 

 

 

1. Velkomst 

Gorm bød velkommen til mødet. Eftersom ikke alle deltog sidst, indledtes mødet med en 

hurtig præsentationsrunde. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Martin Praëm blev på sidste møde valgt som formand in absentia. Martin meddelte, at han 

gerne påtager sig formandshvervet. 

Vi afventer stadig, at Dansk Byggeri efter flere henvendelser udpeger en repræsentant. 

Martin opfordrede til, at der indhentes flere repræsentanter for erhvervslivet. Dette blev bi-

faldet af udvalget, og det blev foreslået, at vi får en entreprenør og en bygherre (fx Civica) 

med. 

3. Rammesætning af møder 

Formanden har foreslået en møderække samt overordnede temaer for årets møder. På op-

fordring fra Gorm nåede man enighed om, at 3 møder lægges i kalenderen for 2019, og 

derudover kan der eventuelt være et fællesmøde. 
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Datoerne blev fastlagt: 

28. februar 2019 kl. 16-18 

28. maj 2019 kl. 16-18 

5. december 2019 kl. 16-18 

Poul Erik indkalder til møderne i Outlook. 

På de fremtidige møder vil der fremover være et studerendes punkt hver gang. 

Desuden vil der være præsentationer af nyt fra undervisere, studerende og eksterne delta-

gere på skift. 

4. Ny studieordning for Bygningskonstruktør 

Gorm gennemgik den nye studieordning for bygningskonstruktøruddannelsen, som træder 

i kraft 1. februar 2019. 

Gorm orienterede om ændringer i bekendtgørelsen, studieordningen samt lokale elemen-

ter mv. 

Studieordningen er konstrueret således, at den fra ikrafttrædelsen omfatter alle semestre – 

uden overgangsordning. 

Kernekompetencerne er styrket, mens erhvervsøkonomi og noget af juraen udgår. 

Forholdet mellem ECTS og læringsmål er minutiøst blevet gennemgået. 

Den fagdidaktiske metode pr. semester er blevet justeret. 

Flere medlemmer gjorde opmærksom på, at materialemængden til dette punkt var stor og 

desuden sent udsendt. 

Henrik fortalte om praktikformerne på 6. semester, hvor man finder nogle af de største for-

andringer. Praktikken kan nu være projektorienteret og virksomhedsdelt, og der skal være 

fortsat fokus på de studerendes læringsmål. 

Virtuel praktik er muliggjort. Dette kender Martin til fra Næstveds e-study-linje, hvor erfarin-

gen dog er, at mange studerende ikke er gode til at samarbejde teambaseret virtuelt. Hen-

rik og Erik replicerede, at man er bevidste om behovet for stram styring samt at de fleste 

studerende tager den traditionelle praktik, som også lettere leder til ansættelse efterføl-

gende. 

De studerende anførte i den forbindelse, at lidt kontant kritik ved praktikprojekter (og an-

dre) ikke ville være af vejen frem for en venlig bemærkning om, at det var ”fint”. 

Gorm kunne fortælle, at 76 af 100 studerende på det hidtil største praktikhold har under-

skrevet praktikaftale, heraf enkelte i udlandet. 

Det færdiggjorte skrift om 6. semester eftersendes til udvalget. 
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Henrik gennemgik endvidere 7. semester, som afviger fra andre institutioners måde at 

gøre tingene på. 

Det forhold, at man godt kan komme gennem bachelorprojektet uden at slå en streg, blev 

drøftet. 

5. Orientering fra UCL 

De studerendes repræsentanter fortalte om tekniske problemer, som var forårsaget af stu-

derende og udefrakommende i weekenden, som havde knækket nogle stik mv. Der blev 

endvidere talt om adgang til bruserrum og Boxen. 

Gorm orienterede om sommeroptaget: 128 studerende, hvoraf ca. 75% var studenter. 2. 

semester slås sammen, da der nu er 33 ud af oprindeligt 48 studerende tilbage. 

Vinteroptaget er p.t. 60, hvilket er en stor fremgang i forhold til sidste år. Da der kun er 4 

tilbage af 28 internationale studerende fra sidste vinter, bliver der ikke noget vinteroptag på 

denne linje denne gang. 

6. Eventuelt 

 

 

  


