
Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 6. maj 2015 

Referent: Thomas Hartmann /Tine Marbjerg 

 

Deltagere: Jeppe Engel (HK SamData), Kasper Østerby (ITU), Jeppe Basse (Danske 

Erhverv, Compent), Erik Swiatek (PROSA), Simon Grønborg Olsen (Cphbusiness 

datamatikerstuderende), Thomas Hartmann (Cphbusiness underviser), Tine Marbjerg 

(Cphbusiness underviser) Lars Bogetoft (Cphbusiness områdechef) 

Afbud: Flemming Højskov Andersen (DTU), Per Andersen (Dansk IT), 

Dagsorden: 

1) Valg af formand 

2) Orientering v. Lars Bogetoft 

a. Positiv akkreditering af datamatikeruddannelsen (5 min.) 

b. Revision af PBA i WEB (5 min.) 

c. Kommende revision af PBA i Softwareudvikling (5 min.) 

d. Sidst nyt fra ’Frontlinjen’ (10 min.) v. Thomas Hartman og Tine Marbjerg 

e. Kort præsentation af studentertilfredshedsundersøgelse (5 min.) v. Lars Bogetoft 

3) Dialog om dimensionering og behovet for IT medarbejdere (30 min.) v. alle 

a. Hvordan ser udvalget medlemmer situationen? – bordet rundt 

4) Dialog om flere kvinder på datamatikeruddannelsen (15 min.) – v. Jeppe Engel og Lars 

Bogetoft 

a. Relevans af at gøre en indsats både i forhold til læringsmiljøet og 

arbejdsmarkedet 

5) Dialog om faldet i digitale færdigheder og hvad vores område kan bidrage med (15 

min.) – v. Per Andersen og Lars Bogetoft 

6) Præsentation og dialog om udviklingsprojektet videnssløjfen (15 min.) – v. Lars 

Bogetoft 

7) Udvidelse af udvalget 

a. Forespørgsel fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

b. Andre virksomheder 

8) Eventuelt 

 

Referat 

1) Valg af formand 

 

 

2) Orientering v. Lars Bogetoft 

a) Positiv akkreditering af datamatikeruddannelsen  



b) Revision af PBA i WEB 

c) Kommende revision af PBA i Softwareudvikling 

 Sidst nyt fra ’Frontlinjen’

 Kort præsentation af studentertilfredshedsundersøgelse

 

3) Dialog om dimensionering og behovet for IT medarbejdere  



4) Dialog om flere kvinder på datamatikeruddannelsen  

a. Relevans af at gøre en indsats både i forhold til læringsmiljøet og 

arbejdsmarkedet 

 

 

 

 

5) Dialog om faldet i digitale færdigheder og hvad vores område kan bidrage  



6) Præsentation og dialog om udviklingsprojektet videnssløjfen (15 min.) – v. Lars 

Bogetoft 

 

7) Udvidelse af udvalget 

a. Forespørgsel fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening 

 


