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lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

1. 2  Velkomst 

Godkendelse af referat fra 22. Oktober 

 

 B  Godkendt 

2. 3  Godkendelse af agenda for mødet 7. december  B  Godkendt 

3. 4  Nye delstrategier Oplæg 

Jørgen 

O  Der er fokus på de nuværende uddannelser, men der skal også 

være fokus på de kommende. Strategien bygger på 'gør viden 

til værdi', som stadig er udgangspunktet, men kvalitetsstrategi 
og procedure kommer også til at præge hverdagen fremover.  

De 3 vigtigste strategier: pædagogiske transformation, 
løftekraft i selvstyrende team, institutionsakkreditering. 

Digitaliseringsstrategi - cph er i gang med nogle Blended 
Learning forløb: Ledelse i Praksis og Kommunikation i Praksis. 

De er ved at blive udviklet på nuværende tidspunkt og bliver 
udbudt til foråret.  

 

4. 5  Ny studieordning for AU i ledelse Oplæg  

Jørgen 

O  AU i ledelse er et faldende marked, men vi har en stigende 
markedsandel, så vi står på nogenlunde samme sted.  

Der er kommet en retning indenfor kommunikation - 

Fundraising, som bl.a. går ud på, hvordan man skaffer midler 
til diverse events. Det starter i efteråret 2016 og efterfølgeren 
kommer i foråret 2017. Tilmeldinger til dette fag kommer fra 
folk, der arbejder med det til dagligt.  

 

5. 6  Business pædagogik Oplæg 

Jens  

O  Der sker meget omkring lederuddannelsen, som vi måske er 

ikke helt opdateret på; vi skal også se mere på, hvad der sker 
på markedet. Hvordan laver vi de her lederuddannelser - hvad 
foregår der og hvorfor? Det er ikke undervisningen, der er 
problemet, men det faktum, at vi ikke har et fælles mål eller 
pædagogik. Der er derfor flere elementer, der gør, at vi skal 
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kigge på vores pædagogik.  

Hvem skal finansiere det? Det SKAL laves, og det koster noget 
i denne her sammenhæng.  

Veluddannet person, der har erfaring. Men hvad skal der til, 
før de kan undervise med business pædagogik? 

Uddannelsen giver ikke praksis - det forventes af de 
studerende, at det er det, man selv kommer med. Når det er 

kortere forløb er folk bare glade for at komme lidt ud af deres 

egen hverdag: "sådan har jeg aldrig set det før, dejligt at få 
lidt inspiration". 

Der er ingen dokumentation, men i undervisningen siger de 
studerende, at opgaveskrivning er hårdt, men at det også er 
der læringsudbyttet er. Måske er det noget, der skal skrues op 
for. Læringsudbyttet er, at der sker noget med deres adfærd - 
man bliver ikke en bedre leder af at skrive opgave.  

 Jens: Den nye studieordning lægger mere vægt på KUNNEN 
fremfor TEORI. Hvordan skal vi strukturere uddannelsen - skal 
de sidde 30 timer i undervisningslokalet f.eks.?  

Irene: det vil være meget motiverende at føle sig engageret, 
da aftenskolen godt kan være lidt svært at finde motivation til; 
målrettet pædagogik til den enkeltes behov. Det kan ligeså 

godt være den studerende selv, der skal vurdere deres egne 
handlinger og adfærd. Det kunne være interessant at blive 
klogere på, hvad er det, der skal til, før den studerende går ud 
og handler på noget, uden at man måske føler sig 
komfortabel. Mange føler f.eks., at modulet skal være færdig 
først, før de tør springe ud i det. 

Det er netværket (de andre medstuderende), input og tid til 

refleksion, som er vigtigt.  

Begrænsninger på de sociale medier. Potentiale i at flette det 
ind i de sociale medier (Facebook, Linkedin osv.). Her kan der 
evalueres og man kan møde de studerende ude i virkeligheden 
- når forskningen/teorierne rammer virkeligheden. Det er en 
spændende tanke - også hvis vi skal evaluere deres kunnen. 
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Tænke lidt udenfor, udenom, før og efter.  

Underviseren skal have en grundfaglighed, men tidligere 
studerende med deres erfaringer og/eller arbejde ville også 
kunne tilføje og bidrage værdi til den nuværende 
undervisning.  

På den ene side er der det overordnede; hvad er profilen. På 
den anden side, er der de konkrete værktøjer; skal man starte 
med at have en elevplanssamtale - hvordan får man det hele 

til at hænge sammen? Måske handler det i ligeså høj grad om 
at møde de andre medstuderende. Vi er gået fra et fagbaseret 
paradigme til et kompetencebaseret paradigme. Indholdet 
kommer først til sidst; kompetencerne til at starte med er i 
fokus nu.  

Lederudviklingssamtaler eksempelvis. Der er mange bøger 
omkring det, men det bliver man ikke bedre af - det er der, 

hvor erfaring gør én bedre i stedet. Eksamenen kunne måske 
være et slags skuespil med rigtige mennesker i en rigtig 
situation foran lærer og censor frem for en regulær mundtlig 
eller skriftlig eksamen.  

Wow effekten kan integreres i undervisningen. Problemet med 
wow effekten er, at det bliver så afhængigt af den enkelte 

underviser, hvor det ikke er alle, der kan det med stor succes. 
Værdi når det sker, men svært ved at omsætte det til noget, 
der kan tages med videre i projektet. Wow-effekt er svært. 

Irene: Det at have en indgangssamtale kan hjælpe ved, at 
man får lov til at give udtryk for, hvad man gerne vil arbejde 
med, da man har valgt at tage på kurset pga. nogle mere eller 
mindre 'mangler' indenfor området.  

Hvis det har et udbytte, skal det give en adfærdsregulering - 

men refleksioner kan også være givende. Hvordan definerer 
man et udbytte af undervisningen?  

6.   Videncenter om international projektledelse Oplæg Jens O  Vi har ikke fået nok tilmeldinger på projektledelse, men den er 
klar. Vi vil gerne udvikle os selv og finde mange flere emner 
og ting, der kunne være spændende for vores studerende. Vi 
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vil gerne samarbejde med IBA Kolding - de er allerede kendt 

indenfor projektledelse, så man ville kunne 'nasse' lidt på 
dem.  

Vi vil gerne have et center indenfor dette, så kan de stå for at 
få et projekt fra Frascati, der kan finansiere alt det her. Vi må 
selv finansiere centret, men så kan det stå som garant for, at 
denne forskning finder sted. Vi ville kunne styrke vores 
interessenter her. Vi regner med at have noget klar til 

aflevering, så vi kan komme i gang med det til 2016 - måske 
lidt optimistisk, men det er i hvert fald en målsætning.  

Vi vil gerne søge nogle midler til at blive klogere på 
projektledelse. Vi vil få en væsentlig større base indenfor 
projektledelse og vil derfor stå stærkere.  Det er en del af 
vores profilering at få dette til at køre. Vi har ikke kun fokus 
på de store mastodonter (Novo osv.), men også på de mindre 

virksomheder.  

 

7.   Videnssløjfen og sikring af uddannelsernes 

videngrundlag 

Oplæg 

Jørgen 

B  Vi har dygtige mennesker til at undervise, men nu kommer 

akkrediteringen, og der skal vi vise, at vi har styr på et fælles 
vidensgrundlag. Det bliver en udfordring, men nu skal vi 

kunne svare på spørgsmålet "hvordan bruger vi vores viden 
sammen og dyrker på det i teams?"  

Videnscafeer - hvor man mødes og får inspiration fra andre 
undervisere osv. Der er en masse vidensgrundlag, men 
hvordan får man koblet det til en fælles tilgang?  

Det handler ikke om, hvor mange der møder op, men bare at 
arrangementet er der (det er den pragmatiske tilgang til 

Videnssløjfen). Organisationen skal vise, at man har forholdt 

sig til det. Men det interessante er mere, hvordan bruger vi 
det i organisationen. Hvis det skal implementeres, hvad gør vi 
så?  

Der er et krav om dokumentation - vi skal være langt mere 
systematiske, end vi er på nuværende tidspunkt.  
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Man kan se, hvordan nogle af de andre skoler har gjort. De er 

faldet lidt på, hvis formålet med aktiviteterne ikke er synket 
ned igennem organisationen. De foretager tilfældige interviews 
som stikprøver, og dette afslører, hvis det ikke er 
gennemgående i organiationen.  

Man kan have mange projektgrupper i forhold til akkreditering, 
men det skal være en naturlig del af organisationen. Hvis 
ingen tror på det, og det kun er til ære for akkreditering, så 

bliver det ikke realistisk. 

Hvad med videnportaler? Det er både strategisk og praktisk. 
Man kan dele ting med sine kolleger. Det er i princippet 
offentligt og meget nemt at tilgå.  

8.   Evt.  O  Tidspunkt for møderne fra 15.30-17.00 er lidt sent i forhold til 
at hente børn osv. Alle er enige om, at det godt kan lade sig 

gøre at rykke fremtidige møder til 15.00-16.30. 

9.   Møder i 2016  O  1. møde - marts (uge 10) 
2. møde - maj (uge 21) 

3. møde - august (uge 34) 
4. møde - oktober (uge 43) 

 

 


