
Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation  

– møde torsdag, den 10. november kl. 15.00-16.30 

Mødelokale CS-6.29 – 6 sal  

Mødeleder: JLS 

Mødesekretær: CHJO 

Deltagere: JLS, TBN, ELSE, CHJO, HAT, JENS, LC, BRC, Marianne Rasmussen, Irina Frost, Mads C. Nielsen, Anja Hein  

 

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 Alle præsenterede sig og Smartlearning var med på mødet for 
at informere uddannelsesudvalget om Smarlearnings 
aktiviteter. 

2. 3 5 Godkendelse af referat fra den 25. august  B Alle Godkendt. Ingen kommentarer. 

3.  5 Introduktion til SmartLearning  O TBN TBN viste en film om Smartlearning.  

4. 4 5 Statistik 

 Ledelse (AU og diplom) 

 Kommunikation og formidling (AU) 

 O TBN Det er alle aldersgrupper, der vælger Smartlearning. Det er 
ikke særligt de unge. 

Der er flest kvinder på DIL. Flest mænd på AU i ledelse. 

5. 5 15 Online undervisning 

 Sådan foregår det 

 Testimonial  

 O TBN 

ELSE 

ELSE præsenterede online undervisning. 

Don’t teach have a conversation: Det er Smartlearnings ideal 

at have flere aktiviteter og mere dialog frem for 
forelæsningsformat. ELSE søger i sin undervisning at være 
relationsopbyggende og få de studerende til at arbejde 
sammen. De studerende bliver bedt om at løse opgaverne i 



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

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

deres egen virksomhed og tage udgangspunkt i denne. 

Webinarer fingerer som en erstatning for fremmødesituation. 
Her er det igen dialogisk og inddragende. De studerende er 
glade for at Smartlearning er der, hvor de studerende er. Det 
giver mulighed for skalering: efter ambitionsniveau og tid. 

Smartlearning er datadrevet: her kan man se om de 
studerende har læst, taget quizzen, afleveret og i det hele 
taget været online. 

Det er muligt at følge engagementet og se en risikovurdering 
for om de studerende er på vej ud af forløbet, eller om de er 
godt med. 

De fleste hold er på 8-12 deltagere. Geografisk dækker 
Smartlearning bredt. Der er endda danskere rundt omkring i 
verden, som bruger Smartlearning. En stor koncentration af 
studerende på Smartlearning er fra Købehavnsområdet. Det er 

storbyerne de fleste studerende kommer fra, selvom 
Smartlearning også dækker udkantsområderne. 

 

Smartlearnings udfordringer og problemer 

 Hvordan kommer Smartlearning ind på markedet for 
erhvervslivet? Mange foretrækker stadig klassisk 

fremmødeundervisning. 

Marianne: Den sociale dynamik kan være svær at skabe 
online. Derfor er det måske mest optimalt at blande offline og 
online undervisning.  

Irina: Det vigtige og nyttige er, at man ikke er bundet af at 
være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. 

 

Det er særligt op til eksamen, at gentagelsesmuligheden 
online bliver brugt. Så kan man se videoer og tage quizzer 
igen. 

Smartlearning ser, at karaktererne matcher tallene i branchen. 



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

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

Tilstedeværelsesprocent er 75 % online. Det er et valg om 

man vil møde frem til eksamen eller tage den online.  

Smartlearning giver mere rum til de introverte – her får man 
tid til at formulere sit svar og har tid og ro bag skærmen. I 
online webinar behøver man ikke være på med billede. 

6.  15 Fremtiden for Online læring 

 Online læring generelt 

 Muligheder 

 O TBN Hvordan kan TBN få kommunikeret at muligheden for 
Smartlearning eksisterer. Hvad får dem til at holde sig tilbage? 

 Mange kender ikke muligheden 

 Andre er bekymrede for om de kan holde sig selv i 
nakken (selvdisciplin)  de ved ikke der kan 

indbygges strukturer, som holder dem fast.  

 Mangel på social forpligtelse ved det online.  Lav 

online foraer, der holder de studerende op på at være 

på. 

 De som ikke er digitale indfødte: kan jeg holde mig 
selv til ilden? Og så mangler den sociale dynamik 

Idé til markedsføring: Lav testimonials på Smartlearning, der 
forklarer bekymringer, men hvordan de blev kommet i møde. 

 

Smartlearning er ved at lave mikrolæring, så man kan købe 
helt specifikke kompetencer (for de ting som er oppe i tiden) 

 Mange af de studerende har allerede en god 
grunduddannelse, de vil bare gerne have ekstra 
kompetencer som de kan anvende direkte i deres 
arbejdsliv. 

Det blev pointeret at mikrolæring skulle fungere som et 

supplement til de ECTS-givende kurser og forløb – ikke 
erstatte dem. 

 20 Dialog om Online læring   Alle Hvad med at markedsføre Smartlearning på Expats-
hjemmesider og andre nichesider? 
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 Set med udvalgets øjne 

 Muligheder 

Hvad ser uddannelsesudvalget af muligheder for de gængse 

fag? 

Det kan være givende at mikse online og offline kurser. Så 
man både har de tungere ECTS fag og de helt små online 
kompetencemikrokurser. 

Der er et behov for lidt mere teknologisk udvikling. Skype 
eksamen fungerer, men det er ikke smukt. Det kan godt blive 
bedre.  

7. 6 10 Den aktuelle situation  

 

O JLS Dette semester er der pæn fremgang, på trods af at markedet 
falder drastisk for tiden. Fremgangen er mere end 10 % på 
åbne hold. 

Flere og flere globale dimensioner, som der skal tages højde 
for. Flere engelsksprogede virksomheder, hvor vi har 
virksomhedshold. 

L&K har haft fokus på business teaching og været på tur til 
Oxford.  

Nyt forskningsprojekt om projektledelse i SMV’er. 

Projekt med ledelse af unge: alle er inviteret til Cfl d. 18. 
november for at høre om næste skridt i forhold til forskningen 
med ledelse af unge. 

CLUE: cphbusiness learning university 

8.  10 Afslutning og næste møde  O JLS Når vi mødes næste gang laver vi en opsummering af hvad 
der skete på Berlin konferencen, og så kan 
uddannelsesudvalget gå ud og spise sammen efter. 

Uddannelsesudvalget mødes næste gang i 2017. Der kommer 

en afstemning med datoer for møder 2017. 

 


