Bestyrelsesmøde 21. august 2020
Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasper (formand, VIA UC Aarhus)
Joan (næstformand, VIA UC Viborg)
Ida (næstformand, UCN)
Henriette (rep. VIA UC Aarhus)
Nikolaj (supp. VIA UC Aarhus)
Linda (rep. UC Syd Esbjerg)
Peddy (supp. UC Syd Esbjerg)
Karin (rep. UCN)
Charlotte (supp. UCN)
Manja (rep. UCL)
Iben (rep. VIA UC Viborg)

Afbud:
•
•
•

Camilla (rep. UCL)
Lasse (rep. UC Syd Haderslev)
Simone (supp. UC Syd Haderslev)

Referat
1. Velkommen og rammesætning for dagen
Der er mange nye ansigter i bestyrelsen, så vi brugte lidt tid på at byde velkommen og lave en
tydelig ramme for dagen, så alle var nogenlunde med.

2. Kickstart af bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen havde en god proces, hvor vi både fik snakket om, hvad vi gerne vil arbejde for, hvad
vi synes er vigtigt i bestyrelsesarbejdet, og lavet forventningsafstemninger i forhold til vores
samarbejde.
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3. Det nødvendige
Referent: Iben Bech Gade
Mødeleder: Mette de Linde Farrington
Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.
Fremadrettet bestræbes det at udsende dagsorden 14 dage før bestyrelsesmøderne.

4. Sidste nyt…
… fra formandskabet:
•
•

•

På formandskabsmødet i juli er der talt om at inddrage baglandet (de studerende) noget
mere. For at få flere inputs fra de studerende på de forskellige skoler.
Louise der er journalist i HK Kommunal har skrevet en artikel om det nye formandskab.
Formandskabet har desuden sparret med Louise omkring svar på et debatindlæg, som
formandskabet vil bruge til at skabe mere opmærksomhed omkring vores uddannelse.
Svaret på debatindlægget er indsendt til Altinget.dk med henblik på udgivelse der, hvis
ikke dette lykkes skyder bestyrelsen selv svaret afsted på de sociale medier. Indlægget
lægges i bestyrelsens Facebookgruppe. Sammen med link til det debatindlæg, som
vores indlæg er et svar på.
Formandskabets har talt om, hvordan deres arbejdsdeling skal se ud, og besluttet, at
Kasper som formand tager sig af den eksterne repræsentation, mens Ida og Joan er
kontaktpersoner indadtil. Formandskabet har delt skolerne imellem sig. Det betyder, at
hvis bestyrelsens medlemmer har spørgsmål eller brug for sparring, så ved de, hvem fra
formandskabet de i første omgang kan gå til. Fordelingen ser ud som følger:
o Kasper: VIA Aarhus
o Joan: VIA Viborg, UC Syd (både Esbjerg og Haderslev), UCL.
o Ida: UCN, KP og Absalon.

… fra sekretariatet:
•
•

•

der kan altid tages kontakt til Mette på telefon/mail. Der kan dog med fordel rettes
henvendelse til formandskabet først, da de oftest vil kunne hjælpe.
Alt det udviklingsmæssige står Mette for, mens Line hjælper til med besøg på skolerne.
De forskellige skoler er fordelt mellem Mette som har KP og UCL mens Line har de
resterede skoler.
Mette fortalte om mødet mellem HK Kommunals formand Lene Roed og KLs formand
Jacob Bundsgaard. De drøftede bl.a. bedre fodfæste for administrationsbachelorerne
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•

med henblik på flere praktikpladser og efterfølgende jobs. Derudover drøftede de den
fælles interesse i at udbrede kendskabet til vores uddannelse på flere arbejdspladser
samt vigtigheden af den administrative funktion ude på de forskellige arbejdspladser.
Fremadrettet fremsendes det færdige referat til bestyrelsesmedlemmerne og
offentliggøres efterfølgende på ABL/HK’s side på hk.dk.

… fra skolerne:
•

•
•

•

•

I Aarhus har administrationsbachelorerne fået deres egen gang på campus. Undervisere
og administrative er nu samlet ét sted, og der er også faste undervisningslokaler til
administrationsbachelorerne på gangen. Dette har været et ønske fra de studerende
siden man flyttede til Ceresbyen.
Studiestarten i Aarhus er aflyst på grund af Coronaudbrud i Aarhus og Silkeborg.
Det nye valgmodulskatalog er udskudt også grundet Corona.
I Viborg bliver der ikke optaget flere studerende på uddannelsen, så 2019-årgangen
lukker og slukker for uddannelsen i Viborg, når de er færdige i 2023.
I Esbjerg, er man efterhånden klar til at flytte tilbage på skolen igen efter der har været
gang i en større ombygning af campus. UC Syd har håndteret Corona godt, det samme
har de studerende, hvor nogle er blomstret op mens andre desværre har haft det svært.
I Aalborg er man startet op efter sommeren og de nye starter op i næste uge. Som
udgangspunkt til 20 pct. onlineundervisning. Der er indført fraværsregistrering på
grundmodulerne. 20 pct. fravær er tilladt alt derover koster et prøveforsøg.
Fraværsregistreringen er indført for at mindske det store frafald.
UCN har for første gang haft fuldt optag på uddannelsen, og der er også en stigning i
antallet der har haft uddannelsen som 1. prioritet
I Odense har man også indført fraværsregistrering.
UCL starter op i uge 35, der er bekymring omkring Corona. Bachelorstuderende samt 1.
og 2. års studerende får prioriteret adgang til skolen. E-learning er ikke længere en
mulighed på UCL.

5. Studiestart 2020
Studiestarten koordineres sådan, at Line og Mette har kontakten til studiekoordinatorerne, som
de prøver at koordinere besøgsdatoer med. Når Mette og Line har datoforslag fra
studiekoordinatorerne tager de kontakt til bestyrelsesmedlemmerne på den enkelte skole for at
koordinere, så alle så vidt muligt har mulighed for at deltage. Det er en prioritet, at både
Mette/Line og en repræsentant/suppleant har mulighed for at deltage i oplægget.
Der er ændringer i de workshops som HK Kommunal udbyder til de studerede. Hidtil har det
været kurser i Excel og studieteknik. Fremadrettet vil vi dog arbejde med et andet koncept. HK
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Kommunal vil gerne hjælpe administrationsbachelorerne godt på vej ud på arbejdsmarkedet, og
vi har derfor udviklet en pakke med karriereworkshops, som fremadrettet vil være dem vi
afholder på skolerne. Der bliver fortsat to workshops. Den ene handler om værktøjer til at kunne
sætte ord på sine kompetencer og den anden har fokus på jobsøgning.
6. Praktisk info og mødekalender
Årsmødet bevares som et todages møde. Muligvis med mulighed for at tage hjem og dermed ikke
nødvendigvis deltage begge dage, hvis Corona-situationen påvirker vores muligheder.
Datoen for årsmødet er indtil videre 23.-24. april 2021. Den endelige bekræftelse afhænger dig af, at
Christiansminde eller et lignende kursussted har plads til os på disse dage. Endelig dato meldes ud snarest
muligt.
De resterende datoer for bestyrelsesåret: Der udsendes en Doodle med mulige datoer for det resterende
bestyrelsesår.

8. Eventuelt
Hvordan skal vi omtale Administrationsbachelorernes Landsforening? Der skal helst være
enighed om, hvordan vi omtaler vores landsforening. Bestyrelsen drøftede spørgsmålet, og der
var fuld enighed om, at det i daglig tale er helt fint blot at sige ABL. Man skal dog være
opmærksom på kort at fortælle hvad ABL står for, fx ved studiestartsoplæg eller når man taler
med nogen, der ikke lige kender vores landsforening. På skrift bruger vi fortsat ABL/HK som
forkortelse jf. vedtægterne.
NB! Så snart de vedtægtsændringer der blev vedtaget på det digitale årsmøde er godkendt i HK
Kommunals og HK Stats sektorbestyrelser, kan vi begynde at bruge vore nye forkortelse:
HK/ABL.

Administrationsbachelorernes Landsforening
Weidekampsgade 8, Postbox 470, 0900 København C // abl@hk.dk // 7011 4545

