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Dagsorden 

 

Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund

lag/-oplæg 
B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

1. 2 5 Velkomst og godkendelse af dagsorden  B Alle Godkendt. 

2. 3 5 Godkendelse af referat fra den 10. marts  B Alle Studieordningen for akademi i ledelse:  

I maj kommer de første oplæg omkring de enkelte fag. 
Herefter er der møder og studieordningen forventes at ligge 
klar omkring juni.  

7. oktober er der præsentation i Odense. Her inviteres 

undervisere og censorer. Fokus på hvordan strategien kan 
implementeres. Generelt laves der ikke om på strukturen men 
alle fag opdateres, og der kommer nye til, lige såvel som 
gamle ryger ud. 

3. 4 20 Uddannelsesrapporten  

og strategiske fokusområder  

 

Udd.rap. 

og strategi-

plan 

B JLS/ 

HAT 

Udd.rapporten er en del af processen med akkrediteringen. De 

5 akkrediteringspunkter: 

1. Relevans 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

2. Indhold og struktur 

3. Videngrundlaget 

4. Ledelsesforankring 

5. kvalitetsstrategien og kvalitetspolitik 

 

Jørgen og Hans: processen med at udarbejde 
uddannelsesrapporten har været god intern, fordi den sætter 

fokus på noget andet, eks. sætter fokus på hvordan man 

definerer videngrundlag.  

Rapporten er lavet som et led i akkrediteringen. Bliver man 
trukket ud i forbindelse med akkrediteringen, vil man bl.a. 
kunne blive spurgt ind til om man har stillet kritiske spørgsmål 
til rapporten. 

Den primære målgruppe for rapporten er direktionen. Den 
sekundære er selve afdelingen: således at strategien langsomt 

siver ned i afdelingen. 

Ledelsesforankring: et spørgsmål om hvordan vi følger op på 
de projekter og cases som er gemt, og hvordan vi kan lave 

systematisk opfølgning.  

Paradigmeskift: undervisere skal arbejde tættere sammen om 
fag, viden og fagområder. 

Der skal ske en kulturændring i forhold til samarbejdet om 
videngrundlaget. På landsplan kunne man have en 
videndatabase.  

Korrigerende punker på de sidste sider i rapporten fokuserer 
på de udfordringer og problemer som L&K arbejder på at 
imødekomme. 

Problemet med urkund: maskine som udfører plagiatkontrol. 

Udfordringen med dette: når en opgave er fortrolig, kan den 
alligevel pludselig blive synlig for andre ude i systemet. Det 
kræver en systemændring. Der er fulgt op med møder med de 
ansvarlige for Wiseflow med ønske om systemændring. P.t. 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

løses problemet med information til de studerende hvordan de 

skal forholde sig ved fortrolige opgaver. 

Der skal følges op på de elementer, som har vist sig at være 
udfordrende.  

 

Beslutning:  

Uddannelsesudvalget udvides med en studerende fra 
kommunikation (akademiuddannelse). 

4. 5    20 Videnssløjfen og indstilling til vidensbehov  
med  udviklingsprojekter og forskning mm 

Model for 
videnbehov 

O JLS Vi har arbejdet med hvor er vi dækket ind, og hvor skal vi 
sætte ind i forhold til videngrundlaget. 

Relevante veje til viden: 

 Viden fra praksis (en studerende har skrevet case, 
hvad sker der når det implementeres i virksomheden) 

 Forskning 

 Udviklingsprojekter 

 

L&K skal have styr på videngrundlaget: hvor kommer viden fra 
og hvordan kortlægges den i L&K. 

Hvad er den vigtigste kilde til viden? Er det 
netværkskonferencer, bøger eller undervisningen? 

Hans: Hvordan kommer vi hen til det rigtige videngrundlag? 
Hvilke videnområder har afdelingen brug for at bygge videre 
på? Man kan bruge disse spørgsmål til at se hvor vi ønsker at 
nå hen, og hvordan vi får ført den relevante viden ind i 
organisationen. 

Den enkelte har meget viden. Udfordringen er at dele viden 

ml. undervisere og dermed også deler viden fra projekter og 

konferencer. Hvordan bliver det systematisk og muligt at 
dokumentere rigtigt? 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

 

L&K har været inde og afdække det eksisterende 
videngrundlag. Dette er blevet sammenlignet med de krav og 
behov der er i forhold til videngrundlaget  her er afdækket 

de områder hvor skal der sættes ind.  

 

Videngrundlaget er delt ind i områderne: ledelse og 
kommunikation med 4 samlende områder. 

Viden skal dokumenteres systematisk. 

Jens: debatten omkring videngrundlaget har vækket en 
bekymring. Videngrundlaget i undervisningen bygger på det 
de studerende tager med, når de kommer ind af døren. 
Herudover er der også underviserens personlige 
videngrundlag. Disse kilder er udokumenterede. 

Hvorfor går folk på lederuddannelse? Det gør de for at få nye 
perspektiver på ledelse fra underviser og medstuderende - 
dette er også udokumenteret. 

Jens: det er ikke via transfer at videngrundlaget skal udvides. 

Det er underviserens ansvar at give den studerende en tilpas 
forstyrrelse, så de undres og udvikler deres kompetencer som 
ledere. 

Kommentar: I modellen for videnssløjfen, har man forsøgt at 
adskille viden og læring, det kan man ikke. 

 

Udfordringer: 

 GAP-analysen viser, at L&K har udfordringer med 
digitalisering. Hvordan kan vi arbejde med 
digitalledelse? Det er en udfordring for de studerende: 

hvordan kan vi hjælpe dem med at blive bedre til det? 

 Det er en udfordring at få sat yderligere fokus på 
global og interkulturel ledelse og kommunikation. 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

 

Forskningsprojekt omkring ledelse af unge. Der vil være et 
stort event i oktober, den 6.10 i Forum hvor alle vore EVU 
studerende inviteres samt vore erhvervskontakter. 

Marianne: Forslag til foredragsholde: Søren Shultz Hansen: De 
digitale indfødte. Ledelse af unge. Generation next og de krav 
de kommer til at stille. 

 

Mads: et andet perspektiv - ledelse af gamle. Hvordan sikrer 
man at den nødvendige viden fastholdes, når ældre forlader 
organisationen? 

 

VIP: Viden via praksis. En masse nye fokusområder kogt ned 
til 4: at lære at lære, feedbackkultur, studieaktivitetsmodellen 
og samskabe med praksis. 

 

Mads: I Novo arbejder de meget med feedback. Her er de 
ansatte næsten ved at være mættede af feedback. Det er 

nødvendigt at finde balancen for at give feedback. Der skal 
enormt meget fra ledelsens side af til at opretholde feedback 
initiativerne. Man kunne tænke over: Giver de ansatte 

ledelsen feedback? Er det bedre at udvikle en umiddelbar og 
nærværende feedback, som er i flow med arbejdet hele tiden? 

 

Uddannelsesmodellen: et uendeligt flow mellem elementerne. 

Studieaktivitetsmodellen: Hvordan fordeles det vi bruger tiden 
på ift. hvad der er initieret af team, studerende og underviser. 
Det er en fremtidsmodel, der arbejder med fire kategorier. 

 

Anja: Hvordan kan man bedre udnytte viden fra 
afgangsprojekter? Man kunne udtrække temaer og tendenser i 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

opgaverne og imødekomme de løsninger som de studerende 

kommer med. 

Hans: man kan få underviserne til at reflektere over de 
tendenser, løsninger og processer som har fanget de 
studerende og herefter skabe en diskussion på teambasis.  

5. 6 25 Plan B 

Ny undervisningsmodel for signaturfagene 

Kommiss. 
Plan B 

 

B JLS I L&K er vi i gang med at bryde undervisningsforløbene op i 
temaer. Vi vil gerne være mere fleksible i tilgangen og skabe 

koncepter ud af de mange temaer som vi allerede opererer 

med. 

I stedet for at være bundet af fastlåste undervisningsforløb, 
hvilke koncepter kan vi skabe ud af de mange temaer? 

Et koncept hertil kunne eks. være forretningsudvikling: her 
kan man overveje hvilke temaer, der kunne indgå i dette 
koncept. 

Eks. på koncepter: 

 Forretningsudvikling 

 Forandring 

 Ledergruppen 

Det er meningen at disse koncepter skal kombineres af 
temaer. Koncepterne skal sælges ud af huset, og der pilles 

ikke ved de uddannelser som vi allerede har, men  kan være 
inspiration til nye fagpakker og kombinationer til nye 
segmenter. 

 

Hvad er der er efterspørgsel, hvilke koncepter kunne tænkes: 

Mads: Ledergruppen: Netværk og team. 

Ledere som ikke har meget tid, mødes og taler om hvordan 

topledelsens idéer oversættes og overføres til afdelingen. 

Marianne: Diversitet 

Hvordan udvikles og opstår netværk? Hvad gør man for at 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

understøtte dem? Både de formelle og uformelle. 

Resultater: performancemanagement 

Personale: HR. 

Kulturforandringer 

 

Ønsket er at skabe nogle få koncepter, som L&K  gerne vil 
profilere sig på. 

Anja: L&K kan forsøge at få identificeret de spørgsmål som er i 

virksomhederne lige nu og udvikle koncepter som retter sig 
efter dette. 

6.  15 Årshjul, aktiviteter, invitationer og 

studieturen for udd.udvalget 30.11-2.12  

Mødeplan O Alle Anders Hvid: eksponentiel acceleration - foredrag d. 21/06 og 
sommerafslutning. 

Sæt kryds d. 25. august + 27. august. 

6/10 er der fremtidsforskningsforedrag. 

Studietur til Berlin fra 30.11 til 2.12 med foredrag og stande, 
hvor man kan blive guidet til den digitale verden. 

 


