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Uddannelsesudvalg, mødereferat 28.02.2019 
 

Deltagere: Kristi Marie Ramno (KMR) – HK; Anders Wittenborg (AW) – ISS; Malene 
Amgild Jochumsen (MAJ) – studenterrepræsentant, SØK, Nørrebro; Emilie Caroline 
Mendahl Jessen (EM) - studenterrepræsentant, SØK, Lyngby 

Fra Cphbusiness: Jens Peter Kjær Hansen (JPKH), Connie Bang Jensen (COJ) og Marc 
Kluge (KLU) – alle medarbejderrepræsentanter; John Callisen (JOCA)  

Afbud: Pernille Østergaard Buhl – HORESTA/Arp-Hansen, Michael Jørgensen – 3F, 
Lotte Fuglbjerg – DI/Tivoli. Rikke Alberte Scheel Sinding – Dansk Erhverv, Marikka 
Bentzen-Langballe – studenterrepræsentant, IHM 

Referent: Jens Peter Kjær Hansen 

Dagsorden:  

1. Bordet rundt, præsentation af medlemmer 
2. Referat – JPKH  
3. Praktikmessen 

a. Personlige kompetencer 
b. Værdi for virksomheden 
c. Forberedelse til praktikmessen 

4. Gennemgang af læringsbarometer 
a. Hvilke indsatser mener udvalget vi skal fokusere på? 

5. Studieordning efter 80B 
a. Hvilke kompetencer mener udvalget vi skal styrke? 

6. Eventuelt 
 

Punkt fra 
dagsorden 

Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvar 

Deadline 

3. Praktik-
messe 

Anders fortalte om ISS’s oplevelse på den senest 
afholdte praktikmesse, som havde vist en manglende 
forberedelse blandt de deltagende studerende og 
begrænset viden om ISS. Det havde også været 
tydeligt, at de fleste unge havde mere fokus på, hvad 
ISS kunne tilbyde dem, end omvendt. Bl.a. på 
baggrund af dette har ISS derfor besluttet, ikke at 
tage nogle praktikanter ind i denne omgang. 

JPKH takkede for ISS’s grundige tilbagemelding, som 
er værdifuld ift. at forberede de studerende bedre om 
deltagelse i messer og andre arrangementer. Han 
fortale samtidig om, at der er indført et fagligt forløb 
på IHM om ”Employability”, hvor disse erfaringer også 
vil blive inddraget.   

MAJ nævnte, at ISS er en svær virksomhed at forstå 
for studerende , og at ISS måske selv skal være mere 

Punktet 
skal indgå i 
planlæg-
ning og for-
beredelse 
fremover. 

(JOCA) 
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tydelig på hvilke muligheder, man kan få ved at blive 
praktikant i virksomheden. 

EM foreslå, at man evt. kunne tage praktikanter eller 
tidligere studerende med på praktikmessen fremover. 

KMR relaterede ISS’s oplevelse til den generelle 
oplevelse af ungdomskulturen og den aktuelle 
jobmæssige situation, der muliggør en større grad af 
selvfokusering blandt de unge jobsøgende. 

AW foreslog, at det måske kan være en fordel, at det 
er virksomheder, der indgår i forberedelserne til 
praktikmessen og fortæller om de krav, de stiller til 
nye medarbejdere. 

JOCA nævnte, at forberedelsen af de studerende skal 
være mere tydelig og eksplicit ift. fremtidige forløb. 

EM nævnte, at de studerende faktisk gerne vil klædes 
bedre på med bedre kompetencer omkring CV, 
jobansøgning og personlig præsentation. 

COJ nævnte, at en vigtig del af undervisningen er, at 
de studerende blive bevidstgjorte om, hvilke 
erhvervskompetencer de opnår gennem 
undervisningen, og at dette gerne skulle hjælpe dem 
til at blive mere afklarede omkring, hvad de faktisk 
kan tilbyde virksomhederne. 

KMR fortalte om HK’s aktiviteter ift karriereforløb, og 
tilbød at HK kunne indgå sammen med Cphbusiness i 
at styrke de studerendes kompetencer på området. 

 

4. Lærings-
barometer 

JOCA præsenterede resultaterne fra den 
landsdækkende undersøgelse af studerendes læring 
og udbytte, og viste tal for Cphbusiness, men ikke for 
SØK og IHM separat. Disse rapporter var sendt ud 
med indkaldelsen. 

Efter gennemgang diskuterede udvalget mulige 
indsatsområder. 

MAJ oplevede, at der ikke blev stillet tilstrækkelig 
tydelige krav til de studerende om forventninger til 
indsats og niveau. Til gengæld var underviserne god 
til at lytte til de studerendes input. De studerende 
efterspørger også mulighed for at arbejde i mindre 
grupper (nogle gange skal der være 6-8 pers. i en 
gruppe), samt til at kunne arbejde med større 
sammenhængende opgaver.  

EM fortalte at systemet med Study Points i Lyngby 
fremmer de studerendes motivation til at deltage 
aktivt og aflevere både små og større opgaver. EM 
påpegede at gruppe størrelser på 4 er optimalt. 
Samtidig blev det understreget, at der generelt 
anvendes alt for mange modeller, som de studerende 
ikke kommer i dybden med. 

Læringsbaromete  
og Uddannelsesz
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JPKH spurgte til de studerende oplevelse af værdien i 
at inddrage erhvervslivet i cases/undervisningen. 

MAJ replicerede, at inddragelse og deltagelse af 
rigtige virksomheder fremmer de studerendes 
interesse i forløbet. 

COJ understregede værdien i at inddrage 
virksomheder, men pointerede også, at det er meget 
tids- og ressourcekrævende for både undervisere og 
virksomheder at skulle indgå i forløb, 

AW spurgte til, hvorvidt erfaringer fra praktikforløb 
evalueres til at justere undervisningen? 

JOCA fortalte om den eksisterende evaluering fra 
både studerende og virksomheder. Her er der 
sjældent kritik, da virksomhederne er glade for 
praktikanterne. Ligeledes er der praktikbesøg og 
eksamen. Underviserne samler op på deres erfaringer 
og deler disse med kollegaerne. 

JPKH spurgte til, hvordan evalueringen anvendes? 

JOCA berettede, at det primært anvendes til at 
justere og udvikle valgfagene på SØK og resultaterne 
indgår i uddannelsesrapporterne. 

JPKH foreslog, at erfaringerne også inddrages i 
vidensgruppernes arbejde med de forskellige flows. 

EM afsluttede punktet med at understrege, at formål 
og udbytte skal være mere tydelige for de 
studerende, når der laves arrangementer med 
erhvervslivet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ny studie-
ordning for 
SØK 

 

 

JOCA præsenterede udkast til den nye studieordning 
for SØK, og gennemgik de væsentligste overordnede 
elementer. 

JOCA understregede at fokus på SØK vil være at 
skabe færdigheder og kompetencer på det 
operationelle og taktiske niveau. 

JPKH pointerede, at der kunne være en latent konflikt 
i forhold til anvendelse af begrebet ”strategisk 
niveau” som er anvendt i beskrivelsen af færdigheder. 

COJ foreslog, at dette burde ændres til et vidensmål. 

Udvalget diskuterede herefter ordlyden ”beslægtede 
service- og oplevelsesbrancher”, som måske bør 
præciseres. 

JPKH foreslog, at kravene til indholdet af den 
afsluttende eksamensopgave revurderes så det 
afspejler både det praksisnære, og at fokus skal være 
på det operationelle/taktiske niveau.  

  

Eventuelt Ingen punkter til emnet   
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