Konstituerende udvalgsmøde for
Laboratorie, Jordbrug og Proces
Mødedato

05. november 2018

Starttidspunkt

15:00

Sluttidspunkt

16:00

Afdeling

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole – Odense

Mødeadresse

Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Dokumentnavn

Konstituerende uddannelsesudvalgsmøde for Laboratorie, Jordbrug og Proces

Referent
Deltagere

Lone Munkholm
Kirsten Ravn Larsen, Magnus Lillelund Ohlsen, Uffe Holmskov, Line Visby Hansen,
Anders Neimann; Jesper Ahreniel, Jess Brink, Thorben Enghart Jørgensen, Martin
Noel Schmidt Konradsen, Peter Bromark

1.

Kort præsentationsrunde

Det nye uddannelsesudvalg er nedsat for perioden 1. november 2018 – 31. april 2022.
Helle Thastum bød velkommen til uddannelsesudvalgsmøde for Procesteknologuddannelsen og Laborantuddannelsen samt til uddannelsesudvalget for Jordbrug.
Hvor mange skal der være i hvert udvalg?
- Det er vigtig at alle brancher er repræsenteret, Helle opfordrer medlemmer til at
komme med input hvis der kunne være flere brancher der kunne være repræsenteret. – DI kan udpege 2 som de bestemmer.
- I uddannelsesudvalget for Jordbrug er rådgivningscentre og kommuner udpeget,
koordinatorer fra PBA i Jordbrug og Jordbrugsteknologuddannelsen, 2 stud. Der
mangler lidt fra rådgivningsfirmaer og kommuner
- I uddannelsesudvalget for procesteknologer og laboranter er Koordinator for laborantuddannelsen og 1 koordinator for procesteknologuddannelsen, (daglig leder)
fra Innovasion house fra Vejle er med, Teknologisk institut og fødevarefirmaer er
med, 2. stud., DI har udpeget 2 medlemmer.

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 udvalgsmedlemmer publiceres på udvalgssiden på www.ucl.dk.
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Bilag:
- Bilag 1 Standardforretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole
- Bilag 2 Uddannelsesudvalgs roller ansvar og opgaver

Indstilling
Det indstilles, at
- der afholdes valg til formand for udvalget
- antallet af ordinære møder fastsættes
- at udvalget vedtager forretningsordenen, samt giver formand uddannelseschef/-leder bemyndigelse til at ajourføre afsnittet med beskrivelse af udvalgsmedlemmerne.
- 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.

Beslutning
Kirsten Ravn Larsen fra HK Midt blev valgt som formand for udvalget for Laboratorie og fødevare. Formand for udvalget i Jordbrug er endnu ikke valgt.
Der er valgt uddannelsesmedlemmer for begge uddannelsesudvalg, se bilag.
Laboratorie og fødevare: Antal møder pr. år og tidspunkt
2 møder pr år. Det 1. år 3 møder. 1 møde i februar (tilbagemeldinger på frafald, og evaluering af uddannelsen), ultimo august. Torsdag vil være en god dag.
Det ene møde skal være i forbindelse med fællesmødet i hele UCL, hvor der afsættes 2
timer til uddannelsesdelen
Jordbrug: Antal møder pr. år og tidspunkt
2 møder pr. år. 1. år 3 da der skal et nyt konstituerende møde, helst før jul. 2. møde februar – marts 3. møde i 2. halvdel af august.
• Det er vigtig med nærhed til uddannelserne.
• Det store fællesmøde kunne måske kun være formanden der deltager, som så
kunne referere til udvalget.
• Digitalisering bør være en aktiv del af uddannelsen – UCL bør være en del af Robotteknologi
• Studieordninger skal sendes til alle medlemmer af udvalget.
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3.

Strategisk ambition

Som opfølgning på Jens Mejer Pedersens oplæg på fællesdelen bedes uddannelsesudvalget 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
udformning af den strategiske ambition?
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Hvad er potentialet for fusionen?
Når man kommer fra UCL bør man altid have en kant, hvad kan man grundlæggende?
Hvad er kravene til studerende 5-10 år? Skal komme fra praksis.
Man skal være obs på evt. trusler for uddannelserne og være på forkant med udvikling i uddannelsen i forhold til praksis bl.a. laboranterne: – Hvis der ikke kommer
mere IT og robotteknologi ind i uddannelsen kan A-Tapperne overtage laborantstillingerne.
Er der midler der følger med uddannelsesudvalgene? For at undersøge de teser
der kommer frem, f.eks. undersøgelser og spørgeskemaer m.m. Lige nu er der ingen penge. Måske er der interne afdelinger der kan understøtte arbejdet.
Med hensyn til at bruge bekrebet Krydsbestøvning: pas på man ikke får et udueligt
program fordi der bliver krydsbestøvet for meget. Hvis der skal krydsbestøves skal
man finde ud af om der virkelig er behov for det.
Det er vigtig at tænke på kerneværdien.
Vedr. fusionen: Bekymring: bliver de små uddannelser glemt, hvordan kan de små
uddannelser være i det store hele. Det kan være at vi skal komme med et enkelt
input og derved blive hørt og input vedr. strategi vil blive en del af det større og
måske forsvinde i mængden.
Uddannelsesudvalgets indstilling til UCL er at: Kvalitet og dokumentation skal
være læring (kant) i UCL i forhold til hver enkelt uddannelse.

Udvalgets input sendes retur til direktionen, hvorefter de tages med i den videre proces
med at formulere en strategisk ambition for institutionen.

3/4

4.

Mødeplan

4.1

Jordbrug

Dato

Tidspunkt

Lokale

9.1.2019

15.00 – 17.30

Lokale B0.09. Seebladsgade 1, Odense C

20.8.2019

15.00 – 17.30

Lokale B0.09. Seebladsgade 1, Odense C

11.11.2019

Tidspunkt følger
(Fællesmøde + udvalgsmøde)

Lokale følger

4.2

Laboratorie og fødevare

Dato

Tidspunkt

Lokale

6.3.2019

15.00 – 17.30

Lokale B0.09. Seebladsgade 1, Odense C

22.8.2019

15.00 – 17.30

Lokale B0.09. Seebladsgade 1, Odense C

11.11.2019

Tidspunkt følger
(Fællesmøde + udvalgsmøde)

Lokale følger
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