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1. Kort præsentationsrunde  

Det nye uddannelsesudvalg er nedsat for perioden 1. november 2018 – 31. april 2022.  

Alle medlemmer om bordet præsenterede sig kort.  

2. Konstituering  

Martin Praëm fra Konstruktørforeningen havde meldt sig som formandskandidat. Der var 

ingen modkandidater, og Martin blev enstemmigt valgt som formand for uddannelsesudval-

get in absentia. 

Næste møde afholdes 6.december 2018 kl. 16-18 i Seebladsgade 1. 

Inden næste møde udarbejdes udkast til mødeplan af formanden og uddannelseschefen. 

Tidspunkter og kadence drøftes dernæst på mødet. 
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Forretningsorden ajourføres og udsendes til udvalget lige som listen med kontaktinformati-

oner, som desuden publiceres på udvalgssiden på www.ucl.dk. 

3. Strategisk ambition 

Som opfølgning på Jens Mejer Pedersens oplæg på fællesdelen blev uddannelsesudval-

get bedt om at drøfte følgende spørgsmål:  

1. Hvad er jeres overordnede tilbagemelding på den fremlagte strategiske ambition? 
Ambitionsniveauet ser fornuftigt ud. Dog hæftede udvalget sig ved, at det er van-
skeligt at garantere fremtidssikrede kompetencer og at det synes svært at definere 
præcist, hvad der menes med ”fremragende uddannelser”. 

2. Bør der være supplerende indikatorer/elementer i den strategiske ambition, set ud 
fra jeres perspektiv? 

3. Hvordan kunne uddannelsesudvalgene inddrages i det videre arbejde med ud-
formning af den strategiske ambition? 
Uddannelsesudvalget vil gerne inddrages i det videre arbejde, ikke mindst med at 
formidle tendenser fra arbejdsmarkedet og byggerisektoren. Udvalget vil gerne 
møde direktionen eller bestyrelsen. Det foreslås som et mål, at et bestyrelsesmed-
lem skal medvirke på ét uddannelsesudvalgsmøde i det kommende år. 

 

Udvalgets input sendes retur til direktionen, hvorefter de tages med i den videre proces 

med at formulere en strategisk ambition for institutionen.   

4. Eventuelt 

Gorm orienterede om, at internationalt vinteroptag på Bygningskonstruktør stoppes som 

følge af vigende optag og tiltagende frafald. Således er der kun 5 ud af 25 startende til-

bage fra sidste års internationale vinteroptag. 

En anden tendens er, at en stadig større andel af de studerende kommer fra gymnasiet (75 

%). Dette skyldes blandt andet travlheden i byggeriet. Der bliver gjort meget for at styrke 

det almene bygningskendskab i uddannelsen af samme grund. 

Den nye studieordning er på vej og vil blive behandlet på næste møde. 
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