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Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog samt konklusioner 

Gennemgang af og dialog om 

orienteringsbilaget.  

Lars Bogetoft gennemgik kort punkterne i orienteringsbilaget, 

mens udvalget gav løbende kommentarer samt stillede 

spørgsmål. 

 

Angående punkt 3 om Institutions akkreditering: 

Bettina spurgte ind til hvad AT betyder? 

Lars: AT= Audit Trail. I forbindelse med 

institutionsakkrediteringen af Cphbusiness har 

akkrediteringspanelet udvalgt fem audit trails. It og 

multimedieområder er udvalgt til tre audit trails jf. 

orienteringsbilaget. De valgte audit trails har til formål at 

belyse, hvordan vores kvalitetssikringsarbejde fungerer i 

praksis. Institutionsakkrediteringen er en 

selvevalueringsproces, hvor vi afleverer en rapport og diverse 

dokumentation samt skal igennem nogle samtaler med et 

panel.  

 

På DTU er lavet et simpelt system, som de er kommet 

igennem en institutionsakkreditering med. 

 

Angående punkt 1 om international dimensionering:  

Jeppe roste cphbusiness for at sørge for, at vores 

internationale studerende kan fortsætte på en Top-Up trods 

reduceringen. Dette er fx ikke er muligt i Odense.  

 

Angående punkt 2 om optaget på uddannelserne:  

Lars fortalte, at optaget er som forventet.  

 

Jeppe: På to andre Erhvervsakademier med It og 

multimedieuddannelser er der optaget 0 kvinder på disse 

uddannelser- her har Cphbusiness altså været gode.  

 

Angående punkt 6 om nye relaterede uddannelser:  

Udvalget har læst i orienteringsbilaget, at KEA har lavet en ny 

Top-Up uddannelse i IT-sikkerhed.  

Lars fortalte udvalget, hvorfor Cphbusiness har fravalgt at 

starte samme uddannelse: dimensioneringen på de 

uddannelser, som vil føde ind til en Top-Up i IT-sikkerhed, har 

været for stor.  

 

Jeppe: Cphbusiness kan overveje at satse på en 



Diplomuddannelse i IT-sikkerhed i stedet. 

Lars er enig, men påpeger karantæneperioden som et 

problem, hvor du skal have arbejdet minimum to år, før du 

kan tage en Diplomuddannelse.   

 

Jeppe mener ikke, at det økonomiske aspekt vil være et 

problem i forhold til at få virksomhederne til at finansiere 

Diplomuddannelse til deres ansatte.  

 

Angående punkt 17 om udvalgets bemanding: 

Det blev enstemmigt besluttet at lade Urs Schuppli fra 

IBM indtræde i udvalget.  

Uddannelsesevaluering på 

WEB (punkt 4 i 

orienteringsbilaget)  

Lars Bogetoft præsenterede udvalget for ledelsens foreslåede 

fokuspunkter til uddannelsesevaluering. Fokuspunkterne var 

opdelt i PBA og Diplom niveau. 

 

Lars beder udvalget, om at komme med input til øvrige/andre 

punkter.  

 

Da bilaget om ledelsens refleksioner blev fremsendt for sent 

til udvalget var der ingen forslag på mødet.  

Det blev besluttet, at udvalget ser bilaget igennem og 

sender eventuel feedback og forslag til Lars 

(LBP@cphbusinss.dk).  

 

Tue Becher pointerede en forskel i kvalifikationsrammen 

mellem fuldtidsuddannelsen og deltidsuddannelsen. 

Intensionen på begge uddannelser er, at den 

studerende/kursisten skal kunne bruge og inddrage sin 

praktiske erfaring i undervisningen, men beskrivelsen af dette 

aspekt er forskellig i rammebeskrivelserne af uddannelserne.  

Temadiskussion: IT 

uddannelser i et bredere 

perspektiv 

 

Ad 1. InnoTech – bør vi 

tænke Innovation og 

teknologi mere sammen i 

uddannelserne? 

 

Ad 2. IT som almen dannelse 

– bør vi som 

uddannelsesinstitution 

indenfor IT området også 

fokusere på   

 

i. Folkeskole og de 

gymnasiale uddannelse? 

 

ii. Samfundet som sådan? 

Ad 1:  

Tue K: det bliver mere og mere vigtigt, at have kompetence 

til at analysere tal.  

 

Det blev kort diskuteret, at der en begrebsforvirring mellem 

IT-support uddannelsen og IT-support funktionen. 

Uddannelsen er en ’metaluddannelse’, som har et helt andet 

fokus end funktionen.  

 

Ad 2: 

Jeppe: med dimensioneringen og den kønsmæssigt ulige 

fordeling har vi et stort behov for at bygge bro mellem 

forskellige områder. Cphbusiness bør i højere grad være 

foregangsmænd og udnytte mulighederne i vores multihus og 

i vores nærområde. Der er allerede en udvikling i gang i 

folkeskolerne og på gymnasierne, hvorfor Cphbusiness bør 

kigge på de nærliggende institutioner og muligheder, der kan 

øge diversiteten. 

IT-uddannelser er nogle af de mest udfordrede på det sociale 

område- vi har en stor opgave i at få skabt en bred interesse 

og en anderledes kultur omkring fagene.  

 

Bettina mener, at det er vigtigt at sætte ind tidligt for at 

tiltrække andre end ”nørderne” og skabe den nødvendige 
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interesse. Det skal gøres til en leg allerede i folkeskolen, så 

der kan skabes en fødekæde, der lægger op til større 

diversitet i de kommende årgange.  

Tine er enig og mener, at det er væsentligt, at underviserne 

på uddannelsen får fokuseret tidligere på kvindeaspektet. Der 

er en overvægt af kvinder, der falder fra IT-uddannelserne.  

 

Tue Becher påpeger at problemstillingen er en anden på 

Multimedieuddannelserne og opfordrer til, at vi husker at 

skelne mellem Datamatiker og Softwareuddannelser på den 

ene side og Multimediedesigner og webudvikling på den 

anden.  

 

Kønsdebatten fortsatte i udvalget. Blandt andet nævnes det, 

at det er et generelt problem i IT-branchen, at der mangler 

kvinder samt at problemet opstod omkring 1980’erne. Det har 

således ikke altid været et problem og det kan være 

interessant at se på, hvad der er sket i udviklingen.  

 

Jeppe påpeger endvidere det kulturelle element. Fx i Asien 

vælger flere kvinder en IT-uddannelse end i Danmark.  

 

Herudover er det pædagogiske element vigtigt. Tine fortæller, 

at hun oplever forskelle i, hvordan hun skal behandle 

mændene og kvinderne på hendes hold.  

 

Multimediedesigneruddannelsen er blevet mere teknisk og det 

bliver interessant at se, om dette vil påvirke kønsfordelingen 

på uddannelsen. Dette kan eventuelt tages op på et senere 

møde, når vi kender resultaterne.  

 

Lars fortalte udvalget, at han er bekymret for rekrutteringen, 

da der er et meget stereotypt søgemønster.  

Tue K foreslog, at Cphbusiness forsøger at markedsføre sig 

mere i forhold til hvad de studerende kan bruge teknologien 

til. Hvad kan man skabe med en IT-uddannelse? 

Vi kan være mere opsøgende i vores markedsføring. Tue 

påpegede endvidere, at vi udover folkeskoler og gymnasier 

skal huske erhvervsskolerne.  

 

Jeppe omtalte de negative effekter af Gamer-kulturen, hvor 

respekten for kvinder er anderledes (kan fx ses i den måde, 

der tales om kvinder på). Dette påvirker unægtelig også 

kvinders syn på IT-verdenen.  

Cphbusiness bør desuden overveje de forskellige fordomme, 

som IT-uddannelser ligger under for, fx at man skal være 

rigtig god til matematik og skarp til logistik.   

 

Bettina: hos os ønsker vi både større diversitet og flere 

forskellige typer, der er både iderige og udviklere.  

 

Udvalget diskuterede endvidere vigtigheden af tværfagligt 

arbejde. 

Ifølge Bettina kan en udvikler på dagens arbejdsmarked ikke 

isolere sig, men er nødt til at være til stede og blande sig med 



 

forskellige interessenter. Dette er Cphbusiness nødt til at 

forberede de studerende på.  

 

Datamatikeruddannelsen kan desværre have tendens til at 

trække sig ud af de tværfaglige samarbejder på Cphbusiness. 

Lars mener, at dette kan hænge sammen med at 

Datamatikerstuderende er ”biased” til at tro, at de ikke får 

noget ud af tværfagligt arbejde.  

 

Bettina foreslog, at vi fremover præsenterer de studerende 

for et behov (i stedet for at give dem en opgave), som er 

indenfor almen interesse, fx noget om adfærden på nettet 

eller lignende. Behovet skal være personligt og appellere til 

de unge.  

 

Ovenstående blev diskuteret, men da det er en intern affære 

drog vi til konklusionen, at udvalget er enigt om, at 

tværfagligt samarbejde er væsentligt i forhold til dannelse og 

i forhold til at få en realitetssans om arbejdsmarkedet. 

 

Udvalget gav Cphbusiness to opgaver til næste møde: 

1. Hvad vil/kan Cphbusiness gøre for at fastholde de 

studerende? 

 

2. Vi skal følge op på Cphbusiness’ strategi for 

rekruttering og for at skabe diversitet.  

 

Evt.  Udvalget besluttede, at næste møde afholdes torsdag d.07 

december kl.15.00-17.00 hos Cphbusiness, Nørgaardsvej 30. 

LTJE indkalder udvalget.   

 

Udvalget synes, at det fungerer godt med et orienteringsbilag 

og ser gerne, at denne procedure fortsætter.  


