
 

 

 

L&K: Uddannelsesudvalget 

Referat fra 2. udvalgsmøde, den 25.03.15 

  

Deltagere: Jørgen Stilling (Cphbusiness, Områdechef Ledelse og Kommunikation), Marianne 

Rasmussen (Lederne), Signe Krabek (DEA), Mads Christian Nielsen (Stud. Diplom i Ledelse, 

Novo Nordisk), Sine Nørholm Just (CBS), Anja Hein Johansen (Stud. AU i Ledelse), Rasmus 

Helmer (Sitel), Jens Vestgaard (cph),  

  

Afbud: Nana Juul Lentoft (cph), Søren Therkild Rex (hk) 
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4. Hvordan løfter vi niveauet generelt for uddannelserne 

5. Planer for profilering af L&K 

6. Transformation af Cphbusiness og L&K 

7. Evt. 

 

 

 

 

Ad. 1: Velkomst til uddannelsesudvalget 

 Jørgen byder velkommen til udvalget – se generelt Jørgen ppt til mødet. 

 Medlemmerne tager en intro-runde – alle præsenterer sig med navn + organisation. 

 Jørgen redegør for den øjeblikkelige situation i L&K samt lægger op til de efterfølgende 
punkter på dagsordenen. 

Ad. 2: Godkendelæse af referat 

 Referatet blev godkendt. 

 Der udspandt sig en kort diskussion om succeskriterier for udvalget (se ppt) – samt 

hvordan en succes blev synliggjort. Der blev herunder henvist til Forretningsordenen – 

samt Udviklingskontrakten for Cphbusiness. 

 Anja påtog sig at gennemgå udviklingskontrakten og lave et kort oplæg herom til næste 
møde.   



Ad. 3: Handleplan for L&K 

 

Ennova-undersøgelsen for efteråret 2014 blev præsenteret. Undersøgelsens handleplan blev 

ligeledes fremlagt. 

 

Der udspandt sig herefter en længere diskussion af, hvordan vi kan gøre brugt af 

undersøgelsens resultater i det videre arbejde: 

 Det er vigtigt, at der er transfer af uddannelsernes indhold – de studerende skal i deres 

praktiske ageren blive bedre, undervisningen skal give nye perspektiver og der skal 

konstant være en praktisk vinkel, 

 Det må være ”allignment” imellem læringsmål og de praktiske problemer de studerende 

står med, 

 Der må være en sammenhæng i undervisningen – en progression – så kompetencerne 

udvikles kontinuerligt, 

 De eksisterende undervisere på L&K fik et klap på skulderen – de var super-professionelle 

og inspirerende, 

 Der blev opfordret til at L&K planlægger næste semester tidligere – herunder overveje om 

vi ikke kan offentliggøre vores planlægning tidligere end vore konkurrenter – dette kunne 

give en konkurrencefordel 

 Ved tilmelding kunne det være rart at få oplyst eksamensdatoer mv. 

 Det er vigtigt at se på uddannelserne udefra og ind – det er relevansen for samfundet, som 

er vigtig, 

 Det er en central opgave for kurserne at have en god adgang til praksis – det er produktet, 

der kommer ud, som har betydning, 

 Det kunne være interessant at få noget at vide om den forskel, som uddannelserne giver 

de respektive studerende 

 Der blev spurgt til Cphbusiness Club – hvem er med i den? Det blev gjort klart, at 

Cphbusiness ikke helt er klar med konceptet om at have en business club – men der 

arbejdes på det. Cphbusiness er ikke så godt kendt i erhvervslivet endnu – og business 

clubben skal måske lige nu mest ses som en facilitet til at skaffe vores fuldtidsstuderende 

en praktikplads. 

Ad. 4: Hvordan løfter vi niveauet generelt for uddannelserne 

 Der blev henvist til L&k’s igangværende 40 udviklingsprojekter – ref. ppt. 

 Læringsarkitektprojektet blev trukket frem – og diskuteret. Alle var enige om, at 

potentialet var stort – konceptet som sådan var nok lidt ukendt. 

 Desuden blev der redegjort for, hvad vi gør i L&K for at uddanne staben generelt – NOCA 

arrangementer mmm. 

 

Ad. 5: Planer for profilering af L&K 

 Der tages mange initiativer på en række fronter, 

 Bannerreklamer – eksempler blev givet og vist, 

 Diplom for Projektledere – der gøres en hel del, 

 Vi skal se budskaberne i vores profilering fra modtagernes side, 

 ”What is in it for me” – er et godt sted at starte 

 ”Elevatortalen” – vi arbejder på en – eller flere. Det vigtige er, at vi har en, 

 Det er vigtigt, at mennesket er en central del af talen – der blev udtalt lidt kritik af vores 

eksisterende udkast – der skal arbejdes mere, 

 Den studerende skal mere i centrum, 

 Er det ”kun” de studerende,  der skal være i centrum – eller er det virksomhederne?, 



 Vi skal kommunikere rigtigt – til vores forskellige formål, 

 Vi skal have de rigtige varer på hylderne for at få kunderne ind i butikken, 

 Vi må adressere de udfordringer, som de studerende og virksomhederne har, 

 Kommunikationen skal gå på det unikke – 

 Der skal mere følelse ind i kommunikationen – altså kommunikere både med logikken og 
med hjertet. 

 

Ad. 6: Transformation af Cphbusiness og L&K 

 Der blev kort redegjort for Cphbusiness intentioner om at indføre selvledende teams som 

ledelsesredskab – samt hvorfor L&K var et særligt tilfælde med særlige problemer, 

 Tankerne blev bakket op af forsamlingen, 

 Der blev spurgt til vores forudsætninger for at etablere effektive teams, 
 Det blev tillige drøftet, om ideen med teams egentlig var et effektivitetsinitiativ? 

 

Ad. 7: Evt. 

 Der udspandt sig en kort diskussion om , hvilke temaer der var oppe i tiden omkring 

ledelse – stress som fænomen var centralt tema. 

 Der var ikke andre sager under eventuelt. 
 Næste møde fastsættes af Formanden og Jørgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


