
 

 

1 

 

Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 21-01-2015 

Referent: Tine Marbjerg/Lars Bogetoft 

 

Deltagere: Jeppe Engel (HK SamData), Kasper Østerby (ITU), Flemming Højskov Andersen 

(DTU), Per Andersen (Dansk IT), Flemming (DTU), Jeppe Basse (Danske Erhverv Competent), 

Erik Swiatek (PROSA), Simon Grønborg Olsen (Cphbusiness datamatikerstuderende), Thomas 

Hartmann (Cphbusiness underviser), Tine Marbjerg (Cphbusiness underviser) Lars Bogetoft 

(Cphbusiness områdechef) 

 

 

Afbud: Ingen 

Dagsorden: 

1. Introduktion til Cphbusiness og programområdet IT og Kommunikation 
2. Præsentation af udvalgets medlemmer 
3. Valg af formand 
4. Mødedatoer i 2015 
5. Selvsupplering med aftagerrepræsentanter samt bemanding af evt. ubesatte poster i 

uddannelsesudvalget 
6. Evt. 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Ansvarlig 

Deadlines 

1. 

Introduktion til 

Cphbusiness og 

programområdet IT 

og Kommunikation 

Lars introducerede til erhvervsakademiernes 

placering i det uddannelsespolitiske billede, 

herunder hvordan sammenhængen i strategi- og 

planlægningsprocesser.  

Lars introducerede fuldtids og 

deltidsuddannelserne indenfor området, samt 3 

centrale udviklingsprojekter på området. 

Tine præsenterede PBA uddannelserne web-

udvikling og softwareudvikling  

Thomas præsenterede datamatikeruddannelsen 

og multimediedesigneruddannelsen. 

Slidepræsentationen er vedlaget! 
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2.  

Præsentation af 

udvalgets medlemmer 

De enkelte medlemmer præsenterede sig selv 

kort og baggrunden for deres deltagelse i 

udvalget. I forbindelse med denne præsentation 

blev en række problemstillinger berørt, 

herunder 

 Rigtig implementering af 

dimensionering af uddannelserne på 

området 

 Frafald – kan vi gøre noget ved det? 

 Beskæftigelsesproblem 

 Mere fokus på sikkerhed?  

 Flere piger  

 Muligheder i nye læringsmodeller 

 

3.  

Valg af formand 
Lars informerede om at formanden skal 

vælges blandt udvalgets i henhold til 

forretningsorden skal vælges mellem 

udvalgets eksterne medlemmer. Lars gjorde 

desuden opmærksom på at Cphbusiness vil 

fungere som sekretariat for udvalget, 

hvorfor formandens primære opgave er at 

sætte rammerne for udvalget arbejde. 

Det blev besluttet at udsætte valget af 

formand til næste således at de enkelte 

medlemmer kan overveje deres kandidatur. 

Udsætte til næste møde 

 

Alle eksterne medlemmer 

opfordres til at overveje deres 

kandidatur. 

4.  

Mødedatoer for 2015 

Lars informerede om at der årligt vil være 

tale om 4 møder og disse er berammet til 

januar, maj, august, oktober 

Flere medlemmer henstillede til at møderne 

blev lagt i city.  

Lars indkalder hurtigst muligt 

og forsøger at imødekomme 

ønske om ændret placering af 

nogle af møderne 

5.  

Selvsupplering med 

aftagerrepræsentanter 

samt bemanding af 

evt. ubesatte poster i 

uddannelsesudvalget 

Lars informerede om at udvalget skal 

supplere med 2 eller flere aftager-

virksomhedsrepræsentanter. 

Kasper påpegede at vi burde overveje at  

benytte praktikvirksomheder til dette 

arbejde da de kender uddannelsen og 

dimittenderne  

Jeppe påpegede at uddannelsesområdet, for 

en række aftagervirksomheder, kan 

forekomme lidt fremmed, hvorfor udvalget 

burde overveje at bruge dem på 

tematiserede møder  

Alle opfordres til at overveje 

hvilke aftagervirksomheder 

der kunne inviteres ind i 

udvalget 

6.  

Evt. 

Udsendelse af materiale fra mødet 
Lars udsender relevant 

materiale: 

 Forretningsordenen 

 Oversigt over udvalget 

medlemmer 

 Slides 
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