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MØDE I UDDANNELSESUDVALGET FOR 
LEDELSE OG KOMMUNIKATION 
Onsdag den 24. juni 2020 

 

Dagsorden 

Minutter Emne Ansvarlig 

14:00-14:05 
 
Velkomst  
 

Mette 

14:05-14:20 Udviklingsplaner i 2020/2021 Mette 

14:20-14:50 

“Vejen til bedste pædagogiske praksis” 
• Introduktion 
• Erfaringer fra online synkron undervisning 

o Præsentation af EVU-survey  
o Præsentation af undervisers erfaringer 

• Leveranceformer i efteråret 
• Moodle 

Mette og 
Laura 

14:50-15:20 Fælles dialog om blended learning Alle 

15:20-15:30 Afslutning Mette 

 

 

Mødedeltagere 

Titel Navn 

HK Danmark - studenterrepræsentant  Charlotte Rud Nielsen  

KU – studenterrepræsentant  Christine Østergaard Kastrup  

Programkoordinator  Laura Risager  

Programchef  Mette Høy  

Adjunkt Bjarne Rostbøll Christiansen 

Head of NOCA & PhD Ulrik Brix (afbud) 

CBS  Margrethe Mondahl  (afbud) 
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DEA  Ole Larsen  

Lektor  Helle Haahr Nielsen  

DI  Danielle Bjerre Lyndgaard  

HK Service hovedstaden  Irina Frost  

Adjunkt Helene Spliid 

Nordea  Vibeke Padkjaer 

Referat 

Velkomst 

• Velkommen til Vibeke, som arbejder hos Nordea, og er tidligere studerende på 
Cphbusiness.  

Udviklingsplaner 

• Cphbusiness blev positiv akkrediteret medio juni måned. Vi har arbejdet meget med en 
tydelig kvalitetssikring i den forbindelse. Vi kigger nu ind i, hvilken uddannelsesportefølje 
vi vil have på Cphbusiness fremadrettet - både på EVU og på vores fuldtidsuddannelser. 

• En del af kvalitetssikringen er, at vi laver analyser af vores uddannelser og i forlængelser 
heraf en udviklingsplan på hver uddannelse, som opsummerer, hvad vi vil arbejde med i 
det kommende år. 

• Et vigtigt punkt på udviklingsplanen er, at vi arbejder med synkrone online undervisning 
og udviklingen af blended forløb i efteråret. I foråret har vi fået mange positive erfaringer 
med at omlægge vores undervisning til online undervisning på Zoom. Coronakrisen har på 
den måde givet os nogle nye muligheder, men vi er også klar over, at mange af vores 
studerende efterspørger undervisning med fysisk tilstedeværelse.  

• Forskellen på vores online undervisning og SmartLernings online undervisning, er at vores 
primært er synkront, hvor SL er mere asynkront. Hos os er underviseren til stede online og 
gennemfører undervisningen synkront. Mellemrummene faciliteres dog primært 
assynkront. 

• Vi er ved at opbygge vores forskningsformidling og markedsføring via en thought 
leadership tankegang. Det handler om, at vi går ud og fortæller om vores resultater. Vi 
deler vores viden generøst. 

• Vi arbejder videre på vores strategi om livslang læring - det rolige punkt i orkanens øje er 
ikke bare lederen, men også medarbejderen og mennesket. Vi skal alle lære at navigere i 
kompleksiteten, fordi vi nu er i uorden og ikke orden. 

• Vi arbejder også med den fire-dimensionelle uddannelse og vil oversætte den til det fire-
dimensionelle lederskab om viden, færdigheder, karakteregenskaber og metalæring. De 
fire dimensioner, som ligger i den fire-dimensionelle ledelse, giver også rigtig god mening i 
lederskabet.  
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• Bjarne spørger, om de arbejder med thougt leadership i DEA. Ole svarer, at de ikke 
arbejder med thought leadership som begreb, men har de sidste år arbejdet på at skabe 
dialog med omverdenen om deres analyser, så de ved hvad behovet for viden er.  

• Bjarne viser en artikel fra vores LinkedIn-profil, som er et eksempel på vores arbejde med 
thought leadership. I kan følge vores LinkedIn-profil her. 

 

Vejen til bedste pædagogiske praksis 

• Vejen til bedste pædagogiske praksis er vores projekt for, hvordan vi skal udfolde vores 
pædagogik og leverancemodeller i efteråret. Vores opdrag er at løfte den pædagogiske 
praksis på tværs af EVU på Cphbusiness. 

• Meldingen fra ministeriet har været, at EVU og laboratoriefag skal have første prioritet i 
forbindelse med genåbningen efter corona. 

• Studerendes oplevelser med online-undervisning (baseret på spørgeskemaundersøgelse - 
svarprocent 41): 

o 65% har alt i alt været tilfreds eller delvist tilfreds med online-undervisning.  Men 
kun 34% oplever, at de har fået det samme gode læringsudbytte af 
undervisningen, som når undervisningen foregår med fysisk fremmøde. 

o Hvad synes de studerende fungerede mindre godt: 

 Mangler dynamikken og interaktionen fra klasselokalet, hvor face-to-face 
dialoger var mulige  

 Svært at opbygge fortrolighed og skabe nærvær  

 Manglende tilstedeværelse fra medstuderende når det foregår virtuelt  

 It-udfordringer 

o Hvad synes de studerende fungerede godt: 

 Korte, effektive undervisningssessions  

 Break-out Rooms  

 PowerPoint med speak og videoer  

 Fysisk møde inden vi blev digitale  

 Færre forstyrrelser fra medstuderende  

 Ingen transporttid 

o Flere studerende ønsker at læse et fag til efteråret, hvis det er blended forløb 
sammenlignet med hvis forløbene er 100% online. 

• Undervisernes erfaringer: 

o Vejledning fungerer rigtig godt på Zoom. 

o Studiegrupper fungerer også godt på Zoom 

o De studerende er glade for Panopto-videoer 

o Online-undervisning kræver en strammere struktur på undervisningen – det 
krævede mere forberedelse. Muligheden for improvisation er mindre, når det 
foregår online.  
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o Vi afholdt løbende møder, hvor vores læringskoordinatorer delte tips og tricks til 
online undervisning og hvor vores undervisere sparrede med hinanden om 
tilrettelæggelsen af undervisning på Zoom. Det fungerede rigtig godt. 

o Vores undervisere får noget andet, når de mødes face-to-face med vores 
studerende og får en bedre føling med vores studerende. Derfor foretrækker vi 
fysisk  

• I efteråret bliver vores leveranceformer lidt anderledes som følge af Corona og vores 
erfaringer med online-undervisning. Derfor laver vi en kombination af fysisk 
tilstedeværelsesundervisning og online undervisning i efteråret med 50/50 på vores 
dagshold og 25/75 på vores aftenhold med 25 % af undervisningen online. Den første 
undervisningsgang vil være fysisk, så man få sat ansigt på sin underviser og 
medstuderende face-to-face, inden vi går virtuelt.  

• Helene gennemgår skabelonen for vores moodlerum, som er identisk på tværs af fag og 
uddannelser dog med nogle fagspecifikke links m.m. Moodle er vores digitale 
læringsplatform. 

• Alle studerende har et fag-rum på Moodle. Derudover har vi udviklet et rum på Moodle 
med praktisk information til vores studerende. 

Fælles dialog om blended learning 

Tilbagemeldinger fra udvalget om blended learning i efteråret: 

• Mange ting fungerer godt online, men alt skal ikke være online. Det relationelle og det 
fysisk møde har stor betydning. Derfor er det en rigtig god idé, at vi starter op med det 
fysisk møde - så bliver vores studerende også tryggere i deres samspil online.  

• Det vil være en god idé med en tydelig instruktion i, hvordan zoom fungerer rent teknik, 
men også hvordan man ‘opfører’ sig online.  

• Online undervisning har fremmet en ny målgruppetænkning - man kan opleve nye 
udfordringer ved at ramme målgruppen, når det foregår online. De mindst 
ressourcestærke elever har haft det allersværest med online undervisning under corona, 
viser en undersøgelse hos DEA. De ressourcestærke og særligt de introverte synes det 
fungerer godt online. 

• Mange HK’er kan have en frygt for at studerede online, men alle er blevet bekendt med at 
være online under corona. Så vi skal nedbryde det “farlige” ved digital undervisning 
overfor vores (potentielle) studerende. 

• Verden udvikler sig den vej – vi bliver mere og mere digitale – og derfor skal de 
studerende ikke frygte at melde sig til fag online. De får nogle digitale kompetencer, når 
undervisning online, selvom undervisningen ikke decideret handler om online 
præsentation. 

• Studerende bliver overrasket over mængde af selvstudie, når det foregår online. Så 
hvordan synliggør vi overfor de studerende, hvor stor belastningen er og selvstudiet er, 
når undervisningen er online? På Cphbusiness er den digitale undervisning synkront 
modsat fx SmartLearning. 

• Der efterspørges online spilleregler – underviser skal understrege, at dialogen også skal 
være der, når undervisningen er online. Det skal ikke være envejskommunikation fra 
underviser til studerende.  

 


