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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
 

Dato: Den 3. september 2018 

Deltagere: Pernille Østergaard Buhl – HORESTA/Arp-Hansen, Michael Jørgensen – 3F, Kristi 
Marie Ramno – HK, Anders Wittenborg – ISS, Maria-Dahl Petersen – DI/Tivoli.  

Fra Cphbusiness: Jens Peter Kjær Hansen og Robert Schønrock Nielsen – 
medarbejderrepræsentanter,  John Callisen, sekretær (ref) 

Afbud: Rikke Alberte Scheel Sinding – Dansk Erhverv, Simon Callard – 
medarbejderrepræsentant Lyngby. Der er endnu ikke valgt studierepræsentanter. 

Dagsorden:  

1. Bordet rundt, præsentation af medlemmer 
2. Referat – John  
3. Orientering om optag og uddannelser  
4. Gennemgang af forretningsorden 
5. Konstituering af udvalg 
6. Eventuelt 

 

Punkt fra 
dagsorden 

Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadline 

 
Bordet rundt  

 

Kort præsentation af de fremmødte 
medlemmer: 

Anders, ISS, seniorkonsulent. Arbejder med 
uddannelse, offentlig efteruddannelse. 

Kristi, HK, erhvervsuddannelser og 
akademiuddannelser 

Michael, 3F, Hotel- og 
Restaurantuddannelser, Kompetencefonde, 
Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB). 

Maria, DI/Tivoli, HR, rekruttering, 
kompetenceudvikling generelt 

Pernille HORESTA/Arp-Hansen, HR chef 

Jens Peter, underviser på IHM 

Robert, underviser på IHM og forsker 
desuden i bæredygtighed 

John, områdechef for Service og oplevelse. 

Der er ingen repræsentant fra RUC, der har 
meddelt, at de ikke kan finde nogen. 
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Orientering om 
optag og 
uddannelser  
 

John: Der er 2 fuldtidsuddannelser, 
International Hospitality Management (IHM) 
og serviceøkonom (SØK). 

Der er sommer- og vinteroptag på 
serviceøkonom på Blågårdsgade. I Lyngby, 
Bornholm og Hillerød er der kun 
sommeroptag. Der er optag af internationale 
studerende på Blågårdsgade og Lyngby. 

På IHM er der kun sommeroptag og der er 
både danske og internationale studerende. 

Fremmødte studerende ved studiestart efter 
sommerferien: 

 Blågårdsgade, danske: 233 på 6 hold 

 Blågårdsgade, internat.: 66 på 2 hold 

 Bornholm, DK: 9 

 Hillerød, DK: 16 

 Lyngby DK: 38 

 Lyngby Int: 24 

 IHM DK: 35 

 IHM Int: 46 

Der er dimensionering på Cphbusiness for 
antallet af internationale hold og antal af 
bachelorstuderende. Det betyder, at vi kun 
må optage 80 studerende på IHM 

Studieordningen på IHM er lige blevet 
revideret med hjælp fra uddannelses-
udvalgene på de fire udbydende skoler. 

De udbydende skoler af IHM er: UCN 
Aalborg, EA Dania Randers, UCL 
Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
Odense samt Cphbusiness. 

På SØK suppleres udbyderne med EAMV 
Holstebro, EAAA Aarhus, EASV 
Esbjerg/Sønderborg, EASJ Køge/Slagelse. 

EA Dania har også udbud i Skive, UCL har 
også udbud i Vejle og Svendborg. 

Der er 34 pædagogisk ansatte på 
Blågårdsgade og 6 i Lyngby. 

På Blågårdsgade arbejdes der i 5 teams og 1 
i Lyngby. 

Team A varetager 4 hold på Blå + Hillerød 
samt 2 hold på 3 semester. 

Team B varetager 4 hold på Blå + Bornholm 
samt 4 hold på 3 semester. 
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Team International varetager 2 hold på Blå 
og 2 hold på 3 semester. 

Team Vinter varetager 6 hold på 2 og 4 
semester. 

Team IHM varetager 2 hold på 1. og 2 hold 
på 3. semester. 

Blågårdsgade er desuden organiseret i 4 
videngrupper (De nederste er terminologien 
der anvendes på på IHM): 

 Service og oplevelse/ 
Hospitality og værtskab 

 Forretningsforståelse/ 
Virksomhedsdrift 

 Samarbejde og relationer/ 
Medarbejder og 
organisationsudvikling 

 Forretningsudvikling/ 
Strategisk værdiskabelse 

I revisionen af studieordningen er der 
kommet mere fokus at undervise og 
facilitere læring på det niveau vi faktisk skal. 
Det gør, at vi aktivt bruger terminologien fra 
kvalifikationsrammen for de videregående 
uddannelser som omsættes via 
Studieaktivitetsmodellen til forskellige 
lærings flows for de studerende.  

På IHM er der er et øget fokus på 
Employability. Der er iflg Jens Peter stort 
fokus på det erhvervet efterspørger og 
”Evnen til at samarbejde”. Maria kommer fx 
ind som gæstelærer i forløbet sammen med 
andre repræsentanter fra aftagere. 

Anders bidrager også gerne med input til 
Hospitality. 

____ 

Michael spurgte til, hvor mange der er på 
uddannelserne med en erhvervsfaglig 
baggrund. John redegjorde for at det var 
det samme som i gamle dage, men der er nu 
flere studerende. 

Problemet med denne videreuddannelse er, 
at studerende så kommer fra et lønnet 
arbejde eller med elevløn, hvorefter studie 
med SU bliver økonomisk uholdbart. Derfor 
læser meget få faglærte videre. 

Herefter blev kompetenceudvikling og 
efteruddannelse diskuteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter intro-
survey’et vender 
John tilbage med, 
hvor mange der 
er. 
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Michael kunne sige at kompetencefonden 
betaler op til 50ECTS og 5000 DDK i 
deltagergebyr for deres medlemmer. 

Lignende ordning var der for HKs 
medlemmer. 

Mange muligheder for efteruddannelse 

Efterspørgslen mangler. Paradoks når 
finansieringen er på plads. 

Anders, ISS arbejder aktivt med 
kompetenceudvikling da høj 
personaleomsætning er dyrt. Dog er 
finansieringsmulighederne er et 
administrativt drama. 

Kompetenceudvikling for læringens skyld. 
Maria ser der er et problem idet man måles 
på KPI og ikke kompetenceudvikling. 

Maria spurgte om muligheder for at 
Cphbusiness kommer ud på virksomhederne 
og laver kompetenceudvikling. 

Jens Peter supplerede at vi havde kigget på 
alternative afviklingsformer, hvor 
aftenmøder eller 1-2 dages seminarer måske 
kunne appellere til erhvervet. Så kunne der 
på sigt ”samles sammen til” 
Realkompetencevurdering (RKV). 

Emner til næste møder: 

Det blev aftalt, at der skal ske en 
kortlægning af mulighederne for 
kompetenceudvikling. Dette for at give 
Udvalgets medlemmer en fælles forståelse 
for de eksisterende udbud af relevante 
uddannelser og deres indbyrdes relation. 

Kortlægningen skal danne grundlag for en 
diskussion af mulighederne for at gøre de 
nuværende muligheder mere synlige for 
erhvervet, og for at se på, hvor der 
eventuelt skal ske en udvikling/tilpasning til 
de behov, som Udvalgets medlemmer ser i 
aftager erhvervene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sættes på 
dagsordenen til 
den 24/10. 

Oplæg 
udarbejdes af 
John 

 

Gennemgang af 
forretnings-
orden 

 

Ingen umiddelbare kandidater til posten 
som formand for Uddannelsesudvalget Udvalget bedes 

indstille kandidat 
til 
formandsposten 
inden oktober. 
Sendes til John 
joca@cphbusiness.dk 

 

Konstituering af 
udvalg 
 

Der blev diskuteret mulige potentielle emner 
til Udvalget som selvsupplerende 
medlemmer.  
 

Helle fra Royal 
Arena og 
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Lufthavnen 
kontaktes af John 

Eventuelt 
 

Der sendes Doodle ud til næste møder. Vi 
følger årshjulet til skolens bestyrelse. 

Maria kunne meddele at hun skal på barsel. 

Maria havde besked med fra hendes 
praktikant. Hun havde fået oplyst, at 
praktikrapporten skulle skrives sammen med 
en medstuderende. Jens Peter forklarede 
om kravene til SØK praktik-rapporten.  

 

Alle melder ind:  

Møde i februar 
2019: 
Februar 

Møde i maj 2019: 
Maj 

 

 


