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Deltagere Peter Frederiksen, Kristoffer Machmann, Lars Gustavsen, Morten Nancke, Pernillle 

Duris, Mette Berntsen, Annette Lylover Jensen, Signe Eriksen, Tina Raun Lydeking, 

Bettina Nymann Andersen, Bo Stærke Jensen, Kristian Grønbæk Andersen, Edris 

Qasimi 

Afbud Afbud: Gitte Laursen, Lars Djernæs, Susanne Vestergaard, Jesper Hjort 

1. Kort præsentationsrunde  

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

Alle medlemmer om bordet giver en kort præsentation.  

2. Konstituering  

I standardforretningsordenen for uddannelsesudvalg er det kortfattet listet, hvilke formalia 

udvalget skal igennem for at konstituere sig.  

Der skal:  

- afholdes valg af formand for udvalget. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal 

blandt de tilstedeværende medlemmer. 

- tages stilling til antallet af ordinære udvalgsmøder 

Herudover skal forretningsordenen ajourføres og en liste med kontaktinformationer på ud-

valgsmedlemmer publiceres på udvalgssiden på www.ucl.dk.  

Bilag:  

- Bilag 1 Standardforretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCL Erhvervsakademi 

og Professionshøjskole 

- Bilag 2 Uddannelsesudvalgs roller ansvar og opgaver 

 

Indstilling  

http://www.ucl.dk/
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Det indstilles, at  

- der afholdes valg til formand for udvalget 

- antallet af ordinære møder fastsættes  

- at udvalget vedtager forretningsordenen, samt giver formand uddannelseschef/-le-

der bemyndigelse til at ajourfører afsnittet med beskrivelse af udvalgsmedlem-

merne.   

- den nyvalgte formand og uddannelseschef/-leder igangsætter arbejdet med at lave 

en mødeplan for ordinære møder og sørger for, at der sker opdatering af udvalgets 

hjemmeside. 

3. Strategisk ambition 

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

get drøfte følgende spørgsmål:  

1. Hvad er jeres overordnede tilbagemelding på den fremlagte strategiske ambition? 
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? 

 

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

med at formulere en strategisk ambition for institutionen.   

4. Eventuelt  

  


