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Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 020317 

Referent: Robert Schønrock Nielsen 

 

Deltagere: John Callisen, Marianne Kragh – HORESTA, Anne Mette Knudsen – DGI-byen, Jens Peter Kjær 
Hansen – medarbejderrepræsentanter. Michael Jørgensen – 3F, Rasmus Schack – IHM studerende, Jens 
Peter Kjær Hansen – medarbejderrepræsentant Robert Schønrock Nielsen - medarbejderrepræsentant 

 

Afbud: Jens Friis-Jensen – RUC, Stine Bech Josefsen – Danske Erhverv (barselsorlov), Karina Kaufeld 
Andreasen – ISS, Tobias Rossil – SØK-studerende Lyngby 

 

Fraværende: Merete Yardley – HK 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Ennova 

a. ”Opfølgning på udviklingskontraktens indsatsområder”.  

b. Hvilke input har uddannelsesudvalget til forbedring af indsatsområderne? 

c. Hvad skal vi forbedre ift indsatsområderne? Er der noget, vi overser? 

3. Eventuelt 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + 
opfordringer 

Opgave + 
Ansvarlig 

Deadlines 

1. 

Godkendelse af referat 

 

 

Godkendt  

  

2.  
Ennova 

John præsenterede metodikken i 
og resultaterne af Ennova-
undersøgelsen. Svarprocenterne 
er generelt rigtige høje for IHM og 
Vinterteamet, hvilket er en god 
forudsætning for kommende 
forbedringer  

Hovedkonklusion på 
undersøgelsen er følgende:  

IHM 

De studerende er generelt meget 
tilfredse ligesom 
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studieintensiviteten er øget 
væsentligt. 

SØK 

De studerende på 1 semester er 
generelt tilfredse mens 2 
semester-studerende er 
frustrerede over den gule tid. De 
studerende på 3 semester er langt 
mindre positive i forhold til 
undervisning og ”organisering og 
ledelse” af uddannelsen.  

Internationale studerende er mere 
tilfredse end danske studerende. 

Bornholmerne er mere tilfredse 
end Københavnerne.  

De studerende mangler IT-support 
og bedre IT faciliteter.  

De studerende vægter ikke 
kontakten til erhvervslivet og 
feedback som vi har prioriteret det 
i den pædagogiske strategi (Viden 
via praksis). 

Studieglæden er generelt rigtig høj 
på tværs af studieretninger (SØK) 
og (IHM).   

De studerende synes heller ikke at 
uddannelsen klæder dem på i 
forhold til at anvende IT i deres 
kommende arbejde. 

…….. 

Marianne: Praktikvejlederen er ofte 
en, som ikke kender praktikanten 
og ikke kender til praktikstedet. 
Dette spørgsmål rejste en god 
debat.   

Vi skal blive bedre til definere 
problemstillingen i samarbejde 
med praktikpladsen i starten af 
praktikperioden. IHM-har arbejdet 
med netop denne indsats, hvilket 
har givet gode resultater.  

Vi skal placere de studerende i 
praktik to - og - to på de større 
virksomheder. Dermed opnås 
færre kontaktbesøg i 
virksomhederne. 

 

Anne: Det handler ikke om gratis 
arbejdskraft men snarere om 
overskud. Alligevel ser man en del 
studerende som havner i job uden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cphbusiness har 
vokset de seneste 
år, hvorfor ”ældre 
praktiksteder” ikke 
kender de nye folk 
fra Cphbusiness. 

Cphbusiness skal 
klæde vejlederne 
bedre på, når de 
skal på 
praktikbesøg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse 
med næste 
”besøgsrunde” 
for IHM i maj 
og SØK i 
september 
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analytisk arbejde gennem et helt 
praktikforløb. Marianne: Mange af 
de studerende virker ikke altid 
klædt på til at varetage helt 
normale opgaver. Der er meget 
store forskelle på, hvad de 
studerende kan både fagligt og 
socialt.  

Schack: Noget af problemstillingen 
skal kan ligge i, at en del af de 
studerende kommer med en 
anden national baggrund. Som 
opfølgning på Marianne 
pointerede Robert vigtigheden af, 
at give de studerende dannelse 
indeholdende elementer som 
arbejdsetik, robusthed gennem 
studiet, under også i 
praktikforløbet, samt en bedre 
indsigt i sammenhængen mellem 
samfund, uddannelsesinstitution, 
og praktiksted.    

Praktikvirksomhederne og 
Cphbusiness kunne arbejde med 
fire eller fem fast temaer -  
(eksempelvis kundeservice, salg   
og service, mm.) -  som kunne 
være relevant for 
praktikvirksomhederne og de 
studerende at beskæftige sig med.  

IHM overvejer vi at flytte 
praktikopholdet til 3. semester, 
således der er et flow mellem 
praktik, synopsis og 
bacheloropgaven. 

3. 
Eventuelt  

Marianne: Erhvervet vil gerne 
komme med gode ideer. Når man 
får en dagsorden til udvalgsmødet, 
synes man ikke det helt giver 
mening. Der skal mere ”gods” på 
mødet.    

  

 


