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Referat af Uddannelsesudvalgsmøde, Byggeri                                       

 

Mødet afholdt den: 9. marts 2017     

 

Deltagere: Anker Schøler Kristensen, Dan Møller, Davie Boy Jeffy Frederiksen, Gorm Max Guldmann, Jane Jakobsen, Jens 

Andersen, Peter John Andersen, Dorthe Hansen 

 

Afbud: Anders Christian Frederiksen, Michael Royal Petersen, Maria Riise, Steffen Bruun Andresen, Lars Kvist, Søren Sti 

Andersen, Henrik Kryger Madsen (nyt medlem i stedet for Michael Royal Petersen), Thomas Stokke Nielsen 

 

Referent: Dorthe Hansen 

Referat Deadline Aktionstager 

MRP 

Gorm orienterede om at Michael Royal Petersen har opsagt sin stilling 

pr. 1. marts 2017 og er startet ved Praksis Arkitekterne. 

Michael vil dog stadig være tilknyttet skolen som timeunderviser. 

Henrik Kryger Madsen træder ind i Uddannelsesudvalget i stedet for 

Michael.  

 

  

Ennovaundersøgelse 

Generelt mange der har svaret og vi ligger i den høje ende i forhold til 

svarprocent i forhold til de andre skoler. 

Enkelte hovedemner: 

Studieglæde 73, alt over 70 er betegnet som meget godt. 

Udbytte 71, igen meget godt 

Loyalitet 79, igen meget godt 

Rettidig information om skemaændringer 55, hvilket er en stigning på 

7 point, der er fokus her da vi gerne vil hæve den. 

Indsatsen fra den studerende vurderer de selv til at være 35 timer om 

ugen. Øvrige bygningskonstruktøruddannelser ligger på 39 timer om 

ugen. Det er vores ønsker at vores studerende kommer højere på 

dette område. De skal være mere selvstændige studieaktive. 
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Kommentar: Fordelingen af klasselokaler er blevet bedre end sidste 

semester, derfor forventes en større tilfredshed ved næste måling. 

 

Bygningskonstruktør kvalitetsrapport 

Vi har fået lavet en opsamling af hele afdelings målepunkter, der er 

blevet til denne kvalitetsrapport. 

Det punkt som der er arbejdet med er karakter. Afdelingen skal kigge 

på normalfordelingen. Karakterfordelingen ligger for højt, men 

gennemsnittet er tilfredsstillende.  

  

Refleksioner over semesterevalueringen 

Der er gennemført semesterevalueringer på alle fag og semestre i 

november/december 2016. Alle underviserer skulle have haft en 

samtale med de studerende om resultatet af undersøgelsen. Enkelte 

undervisere har haft en samtale med Gorm grundet kritiske udtalelser 

i undersøgelsen. Semesterevalueringen påpeger kritik af fordelingen 

af undervisningslokalerne, dette er der rettet op på fra 1. februar 

2017.  

Kommentar: Det var de studerende glade for, da de nu kun skifter 

mellem højst 2 lokaler. Alle studerende har 4 undervisningsdage på 

skolen.  

Der var klasser hvor der ikke havde været feedback på deres opgaver 

og evalueringen. 

 

  

KUK 

Hele afdelingen var på KUK seminar (2 dage) i uge 3, 2017.  

Kort gennemgået på mødet, ingen kommentarer på mødet. 

 

  

Hvad så om 5 år? 

På KUK konferencen blev der offentliggjort et nyt tiltag på afdelingen. 

Hvad er udviklingen inden for bygningskonstruktøruddannelsen? 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 9 personer der skal undersøge 

hvad fremtiden bringer. 

 

  

Eventuelt 

Jens Andersen melder at han ønsker at stoppe i udvalget, han 

undersøger om der kan findes en erstatning for ham inden for 

Ejendomsudlejningssektoren. 
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Dan Møller melder at han ønsker at stoppe i udvalget. Det skal findes 

en ny repræsentant fra Dansk Byggeri. 

 


