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Dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ 
Beslutning 

Velkomst v. Michael Michael bød udvalget velkommen og 
orienterede kort om dagsordenen for 
mødet.  

Udvalget har siden 
sidst fået to nye 
medlemmer, Henrik 
Toft fra IBM og 
Mikkel Arp fra 
Lyngby-Taarbæk 
Kommune. 

Tjek-ind-runde 
 

Udvalget tog herefter en tjek-ind runde, 
hvor medlemmerne præsenterede sig 
selv, og fortalte, hvad der optager dem 
lige nu. 
 
Jeppe har siden sidst beskæftiget sig 
meget med efteruddannelse på IT-
området. Der viser sig, ifølge Jeppe, et 
kedeligt billede af 
efteruddannelsesområdet og det skal 
der ændres ved. Der er noget 
systemisk galt på akademierne og i 
branchen – manglende generisk fokus. 
Herudover fylder dagsordenen om de 
sårbare unge meget hos HK. Der ligger 
ifølge Jeppe et interessant potentiale i, 
at uddannelserne bliver bedre i stand til 
at rumme de sårbare unge også på et 
strategisk niveau. 
 
Morten har siden sidst beskæftiget sig 
med FH (Fagbevægelsens 
Hovedorganisation). Herudover fylder 
efteruddannelse meget – særligt 
efteruddannelsen af Prosas 
medlemmer.  
 
Stanislav har netop været i praktik hos 
IBM og har herudover et studiejob hos 
IBM sideløbende med studierne.  
 
Ditlev underviser på 
Multimedieuddannelsen. Han er pt. 

 



involveret i en ny bacheloruddannelse, 
som skal startes op på Cphbusiness. 
Herudover fylder diagnoseområdet 
meget på Multimedieuddannelsen, der 
er, ifølge Ditlev, mange studerende 
med diagnoser. 
 
Marc gav en kort præsentation af sig 
selv. Han er programleder på 
Multimediedesigner.  
 
Axel fortalte, at de på DTU har 
efteruddannelse om aftenen, blandt 
andet en diplom i IT, som der er stor 
efterspørgsel på. På DTU har de også 
sårbare unge med diagnoser, men Axel 
har ikke indtrykket af, at det er i samme 
omfang som på Cphbusiness.  
 
Henrik fortalte, at han har været hos 
IBM de sidste 20 år. Han prioriterer 
engagement i uddannelse højt og 
holder mange gæsteforelæsninger. 
Herudover fortalte han, at IBM laver 
skoler i b.la. USA og i Frankrig. De har 
opfundet et nyt begreb/en ny 
uddannelse der hedder ”new collar”, 
som går ud på at tilegne sig de rette 
færdigheder til markedet, men som 
ikke kræver en kandidatgrad eller en 
PhD-grad. IBM har udviklet de her 
uddannelser, fordi de har set et behov i 
markedet. 
 
Michael gav en status på, hvad der har 
rørt sig siden sidst. Han fortalte, at der 
har været fokus på studerende med 
diagnoser og sårbare unge. Det er 
noget der ifølge Michael, er kommet for 
at blive. Der er yderligere kommet en 
større åbenhed omkring diagnoser. I 
den forbindelse har Cphbusiness har 
haft besøg af studenterrådgivningen, 
som de samarbejder med i forhold til at 
håndtere problemstillingen med 
sårbare unge 
 
Som opfølgning på det seneste 
uddannelsesudvalgsmøde, hvor temaet 
Kvinder på IT-uddannelserne, var oppe 
at vende, har Michael og 
Programkoordinator Louise været til 
møde med kommunikationschefen på 
ITU og talt med hende om, hvad de har 
gjort for at rekruttere flere kvinder. Hun 



kom med mange interessante pointer 
og deltager ved næste 
uddannelsesudvalgsmøde den 20. 
august.  
 
Herudover nævnte Michael, at 
eftervidereuddannelsesområdet fylder 
meget. 
 
Tine har sammen med en kollega 
arbejdet på at skabe en anderledes 
klassekultur på 1. semester Datamatiker 
og engagere dem i et stærkere 
elevforhold. Det har, ifølge Tine, 
fungeret godt og der har været en god 
stemning blandt de studerende. Det 
rare miljø og det høje fokus på 
studiegrupper har bidraget til at 
fastholde nogle studerende, hvor de 
studerende indbyrdes har hjulpet 
hinanden. Der er 1/3 kvinder, hvilket 
Tine også mener har bidraget til en god 
og tryg stemning, hvor kvinderne har 
lavet studiegrupper. 
 
Hertil kommenterede Axel, om der mon 
er mandlige studerende, som har en 
omgangsform der virker afskrækkende 
på kvinder. 
 
Jeppe kommenterede, at mænd typisk 
har nogle IT-interesser/forudsætninger, 
når de starter på uddannelsen og 
dermed også IT-færdigheder, som kan 
skabe en ulighed – mændene har derfor 
en større selvtillid end kvinderne. I 
”gamer”-kulturen kan der også være en 
kultur/en måde at tale på, som kan 
være nedladende over for kvinder og 
være meget indforstået.  
 
Michael tilføjede, at de har valgt at køre 
1. semester DAT igennem på denne 
måde for at se om det højner 
tilfredshed, fastholdelse mm.  
 
Henrik kommenterede hertil, at det 
sociale betyder enormt meget og 
hjælper til at ryste de studerende 
sammen. 
 
Axel kommenterede, at det er 
gældende for alle studerende på alle 
typer uddannelser. Nøglen er at komme 



ind i nogle grupper, hvor man er 
sammen og hjælper hinanden.  
 
Caroline fortalte, at rekruttering af 
undervisere fylder meget. Det er lidt en 
hovedpine at rekruttere de rette 
undervisere.  
 
Michael opfordrede i den forbindelse 
udvalgets medlemmer til at byde ind, 
hvis de kan hjælpe ift. at rekruttere 
undervisere.  

Spørgsmål til 
Orienteringsbilag 
 

9. Ansættelser og 
rekrutteringsproblemer 
 
Jeppe foreslog, at der kigges nærmere 
på, hvordan Cphbusiness framer deres 
jobs. Der skal, ifølge Jeppe, sættes 
fokus på nogle andre ting/værdier i 
stillingsopslagene. Der er i de 
nuværende stillingsopslag for meget 
lingo, som er svært at forstå for 
udeforstående.  
 
Henrik spurgte i den forbindelse ind til, 
om underviserne skal tale dansk. 
 
Caroline fortalte, at det skal de som 
udgangspunkt, men at der godt kan 
ansættes enkelte engelsktalende 
undervisere – også i de danske klasser.  
 
Jeppe tilføjede hertil, at man kunne 
tilbyde de engelsktalende undervisere 
et intensivt danskkursus.  
 
7. Uddannelsesstation Bornholm 
 
Jeppe spurgte ind til, om de 
studerende på Bornholm skal finde 
praktikpladser på Bornholm? 
 
Caroline svarede hertil, at de forventer, 
at der kan gøres noget på distance.  
 
Jeppe tilføjede, at der skal være et 
særligt fokus på at opdrive kendskab 
og viden om, hvad en praktik kan 
bidrage til, også på Bornholm. 

Udvalgets formand, 
Jeppe, sender et 
eksempel på et 
stillingsopslag, som 
kan bruges som 
inspiration, når 
Cphbusiness 
rekrutterer IT-
undervisere. 

Workshop/dialog med 
udgangspunkt i temaet 
’EVU’ - Hvordan løfter vi 
eftervidereuddannelse på 
IT-området? 
 

Dialogen tog udgangspunkt i temaet 
’EVU’, hvilket medlemmerne var 
informeret om forud for mødet.  
 
Jeppe indledte med at fortælle, at ca. 
20 % af HK og Prosas medlemmer er 

 
 



 autodidakte. Jeppe mener, at vi har en 
særlig forpligtigelse til at tage hånd om 
denne gruppe med henblik på 
eftervidereuddannelse. Medlemmerne i 
HK og Prosa har meget lidt beskrivelse 
af, hvad de har af generiske 
kompetencer. Det er en problemstilling, 
samtidig med, at der ikke er noget 
efteruddannelse, der passer på 
markedet. Der er ifølge Jeppe et behov 
for efteruddannelse.  
 
Jeppe fortalte videre, at soft- og 
hardwarebranchen har været præget 
af, at virksomhederne selv har udbudt 
uddannelser (certificeringer). Jeppe har 
ikke noget bud på, hvordan vi får 
italesat generiske kompetencer i 
branchen. Der er behov for, at de 
rigtige mennesker sætter sig ned 
omkring et bord og drøfter 
udfordringen. Kendskabet til, hvad der 
findes af eftervidereuddannelse er 
typisk lig med nul og virksomhederne 
benytter sig typisk af private udbydere.  
 
Morten fortalte, at certificeringer fylder 
rigtig meget og at disse certificeringer 
er vigtigere end at kunne dokumentere, 
at man er ”datamatiker”. Morten 
fortalte også, at det på IT-området kun 
er 3% af al eftervidereuddannelse, som 
foregår i det offentlige system. En stor 
udfordring er også, at der ikke er tid til 
det sideløbende med arbejde og at folk 
ikke gider/har tid om aftenen. 
 
Axel påpegede hertil, at det også har 
meget at gøre med konjunkturer. Lige 
for tiden er der højkonjunktur, men 
ligeså snart det vender, så kan man 
også pege på, at der kommer mere 
efterspørgsel på efteruddannelse.  
 
Jeppe kommenterede, at det i høj grad 
også handler om, hvordan taler man 
om behovet for efteruddannelse, for 
dem der studerer nu. 
Erhvervsakademierne har en stor rolle 
ift. at tale om behovet for 
efteruddannelse. 
 
Morten tilføjede, at arbejdsgiveren også 
har en stor rolle og bør sætte nogle 



 

krav til deres medarbejdere. Tiden er 
dog ofte en stor barriere.  
 
Aksel spurgte udvalget om, hvorvidt 
efteruddannelse i det offentlige ikke er 
god nok? Er der en opfattelse af, at 
kvaliteten i det offentlige ikke er høj 
nok?  
 
Jeppe kommenterede hertil at den 
rette løsning måske ikke kan lade sig 
gøre - rekruttering af undervisere, 
opsøgning mm. Måske er det 
urealistisk, at man nogensinde får den 
institution, der skal til. Måske er det ikke 
erhvervsakademierne der skal løfte 
opgaven med eftervidereuddannelse. 
 
Henrik kommenterede, at der også er 
et mudret billede i dag. Engang skulle 
alle have et PC-kørekort. I dag er der et 
kæmpe marked og der er rigtig meget 
man kan kaste sig over. Herudover er 
der online udbud som YouTube mm. 
Der er et behov for at få 
eftervidereuddannelse framet. Der 
mangler ifølge Henrik noget retning. 
 
Grundet tidsnød sluttede dialogen her, 
da udvalget var inviteret med til et 
foredrag om Machine Learning.    

Eventuelt  Næste 
uddannelsesudvalgs
møde: 20.08.2019 


