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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 Godkendt uden kommentarer. 

2. 3 5 Godkendelse af referat fra den 9. 

november 

 B Alle Godkendt uden kommentarer. 

3. 4 20 Ledelse af Unge – rapport og out-put  

 

 O CAMB CAMB: Koordinator på flere projekter. Uddannet inden for 

kommunikation. 

 

Baseret på ledelse af unge 1 

- Kvalitativt og kvantitativt studie 

- Surveys sendt ud til unge om ledelses præferencer 

Projekt 2 

- Kvalitative interviews (16 dobbeltinterviews: unge og 

deres ledere) 



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

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

- En fokusgruppe med ledere – test af resultater 

Resultater: 

- Unge fra Cphbusiness (18-28 år) 

- Digitale indfødte: Unge kunne ikke genkende sig selv 
om digitale indfødte. LinkedIn var acceptabelt, andre 
sociale medier var ikke.  

- Der skal være hierarki og autoritet uden det er noget 

man taler om. Når der blev sat gode rammer i forhold 

til relation mellem leder og ung medarbejdere, 
accelererede medarbejderens udvikling.  

- Daglig feedback skal være personlig (må ikke være 
overfladisk). 

- ”De unge er sårbare”: Passer ikke. Meget 
handlekraftige unge medarbejdere. De skal have et 
formål, så løber de afsted. Det skal bygges op gennem 

feedback. De skal lære hvordan de indgår på et 
arbejdsmarked – Som alle tidligere generationer. 

Fremadrettet: 

- Samarbejde med journalist. Får projektet beskrevet i 
en artikel 17. marts.  

- Deltager i forskningens døgn – Booket hos region 

hovedstaden.  

- Sender rapporten ud i uge 12 

 

Diskussion: 

- Tror de unge elsker alle digitale løsninger, men er 
blevet overraskede over, at man egentlig bare gerne 
vil sidde i et klasselokale med en underviser der går i 

dialog med en.  

- Folk er blevet træt ”likes” – Det er ikke det det hele 
handler om længere. De unge er på vej ud af 



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

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

Facebook.  

- Har måske tidligere ikke haft stor fokus på relation til 
lederne. Det betyder alt for den unges udvikling. 

- Det er ofte de unge ledere og ikke de unge der har 
svært ved relationen.  

- Mening. Hvordan får man skabt hoved og hale i det 
hele. Skabe mening i forhold til sig selv, hvem er jeg 

som medarbejder? Og i den større sammenhæng.  

- Vi tror alle unge er meget digitale. De er gode til 
sociale medier, men kan have problemer med bl.a. 
Excel, Word osv. 

 

 

4. 5 40 Digitalisering og læringsforløb  

”Hvad ser I/vi af udfordringer”  

Oplæg B HHN Helle: Didaktisk koordinator + projektleder på GLP 

Annette: Digital koordinator 

Hvordan arbejder vi med digitalisering i læringsforløb, og 
hvordan kan de studerende arbejde med det? 

Hvad ser vi af udfordringer i en global og digital verden? 

Hvordan placerer vi os klogt i markedet? 

Intention: Gå i metaperspektiv og få input til hvordan vi 

placerer os klogt i markedet, når det handler om digitalisering 
og læring inden for ledelse og kommunikation. 

Cphbusiness har digitaliseringsstrategi: 

- Vi skal være bedst i Danmark. Vi skal tage kloge valg 

der skaber god læring og mening for den studerende.  

- Med bedst digitaliserede mener vi ikke mest 
digitaliserede. Vores digitaliseringsstrategi skal 

understøtte det unikke, der skal kendetegne 
Cphbusiness. 



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

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

Vi har et pres for regeringen, da vi skal hjælpe erhvervslivet 

med at være digitale og kompetente. Modsat har vi nogle 
kunder der ikke altid har lysten til at arbejde med det. 

Vi skal hjælpe folk med at blive mere digitale, men hvordan? 

Hvad er den bedste og mest meningsfulde digitalisering af 
læringsforløb? 

- Afhænger af hvad man skal lære. Ledelse. Ikke noget 

der tyder på, at den rene digitale forløb er vejen frem. 

Få slicet sit indhold. Hvordan kan viden formidles på 
forskellige måder. En forelæsning kan godt være 
digital – men alle de ting der følger med i 
undervisningen kan måske ikke være digitale. 

- Svært at tjene penge på ting der er digitale, da der er 
mange gratis og billige ting derude. 

- Test kan blive digitale, hvor man tester viden inden for 

teorien og ting der er foregået i undervisningen.  

- Kommer an på kontekst, hvor meget kan klares 

digitalt? Hvor meget skal være som dialog.  

- Man kan vise kilderne. 

- Nyt stof er vanskeligt at gennemgå rent digitalt.  

- Lettere at opnå anerkendelse gennem ’rigtig’ fysiske 

eksamener, hvor man har haft fremmøde.  

- Problemer, da arbejdsgiverne ikke synes det er et 
rigtig arbejde, at man sidder derhjemme og laver 
alting.  

- Afhængig af formålet med uddannelse. Størst udbytte 

får man af fremmøde hver gang. Som underviser lærer 
man også noget af de studerende og de spørgsmål de 

stiller i timerne.  

- Test er gode til at finde ud af, hvor man ligger 
niveaumæssigt. 



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

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

- Kan være et meget individuelt felt. Gider ikke høre på 

en skærm i mere end 10-15 min.  

- Hvad for nogle kompetencer skal man have? 
Virksomheder vil gerne have generiske kompetencer. 
De vil gerne selv forme dem. Modstand imod at man 
former dem for meget. Man skal have viden om, 
hvordan man kan bruge digitale værktøjer.  

- Man kan ikke tilegne sig refleksionen, hvis ikke man 

har dialogen med andre.  

- Hvorfor skal vi være digitale? Hvem skal det være til 
glæde for? 

- Blended learning med Porteføljevurdering.  

- Hvis man kan designe sit indhold, så kan online 
undervisning være rigtig godt. 

- Hvis vi digitalisere noget, hvad giver det så tid til når 

vi ser hinanden? – Kræver man har sat sig ind i 
stoffet. 

- Zoom: Sidder og kan se hinanden. Starter med en 
icebreaker hvor man blev delt ud i grupper. Hvad vil 
man gerne have ud det? Opnået faciliteret tæt 
undervisning. Sparrede transporten. Men tager ofte 

30% længere tid at gøre, da man skal lære hinanden 
at kende.  

- Kan have en effekt at det er synkront (at alle gør 
tingene samtidig) 

Hvad er vores image i forhold til læring og digitalisering? 

- Rigtig mange har nomative forventninger til 

uddannelse. Så de svarer til det uddannelse de 

kender. Kan derfor have svært ved at få folk ind, der 
har haft en dårlig skole oplevelse tidligere. 

- Skuffet over virkeligheden. Sociale medier var emnet. 
I for lille grad var aktuelle eksempler der lå i læringen. 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
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B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

Når du sidder på sociale medier, må du kunne finde 

eksempler hver dag på det man vil vise. Der var ikke 
nødvendigvis mere digitale løsninger end andre 
uddannelser. 

- Nogle kan få en dårlig oplevelse hvis tingene foregår 
på den måde. Grænseoverskridende at starte på en 
uddannelse, man skal ind ad døren og føle sig godt 
tilpas. Have papir på nogle af ting man kan i forvejen.  

- Stor bredde i studentermassen. Ikke alle er den 
”flittige elev” der når at læse hver gang, hvorfor der 
ikke altid er mulighed for den gode dialog. 

- Vi spørg for gammeldags: Hvor lang tid bruger du på 
at læse? Essensen er, hvad gør du med det på dit job? 

Hvordan får vi fat i dem der gerne vil samarbejde om digitale 
læringsforløb? 

- HK: Overenskomst besluttet at de i kommende år, har 
videruddannelse i fokus. De har tidligere været 
tryghedssøgende, og tør måske ikke spørge om 

uddannelse, da de så viser deres svage side. Labs, 
hvor de finder ud af, hvad laver fremtidens 
logistikmedarbejdere osv.? Fokusområder til 

fremtidens HK’ere. Moduler der er i blended learning, 
og få virksomheden til at acceptere tiden det tager. 
Mål er akademiniveau officielt. Du er nødt til at have 
nogle supplerende kurser, som fx sociale medier.  

- Uddannelsen skal være let tilgængeligt, og det skal 
være nemt at overbevise lederen om at man kan tage 
uddannelse. 

- Lederne er interesserede i denne proces. Men det er 
svært at tjene penge på.  

- Man skal ikke tænke ”enten eller” – Undervisning skal 
være en kombination.  

- Alle læreanstalter står med samme problem.  
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- Studerende i udlandet vælger online, studerende i DK 

vælger at komme til fysisk undervisning. 

- Vigtigt er ikke: Hvordan kan vi digitalisere 
undervisningen, men tænk: Hvordan kan vi levere 
læring på den bedste måde. 

5. 6 10 Den aktuelle situation Oplæg O HAT Markedsdata, 2017 (Kilde: Styrelsen). 

Ikke de helt endelige tal, men meget tæt på. 

Havde 17.000 fuldtidsstuderende i 2013, og er i dag faldet til 
11.900. Har dog været stabilt de sidste 2 år. 

Samme niveau som CBS og Metropol. 

Markedsandel på 8% (AU + DIP) 

Akademiuddannelse generelt (markedsandel): 23% 

Største optag på DIP nogensinde i år.  

DIP ledelse (markedsandel): 5% 

AU Kommunikation og formidling (markedsandel): 36% 

AU Ledelse (markedsandel): 16% 

Markedet er stabiliseret. Vi går efter en større markedsandel.  

 

Små ændringer i studieordninger. Kommer snart.  

6.  10 Evt. Oplæg B JLS Næste møde er i maj. 

 


