Referat
af ABL/HK formandskabets møde med HK/Kommunal og HK/Stat den 11. januar kl. 14-17. Mødet
blev afholdt i HK huset, Weidekampsgade 8, lokale 2.73.
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Orientering
Generel orientering.
Mads Samsing har haft møde med HK/Nordjylland vedr. uddannelsesudvalget for
administrationsbacheloruddannelsen i UCN. Fra HK/Nordjylland deltog Brian
Andersen (Kommunal), Jette Videnkjær (Stat) og Ivan Ziegler (fællesformand). Der er
etableret et særskilt udvalg, men UCN’s vedtægter er fortsat ikke tilrettet. Udvalget
har afholdt et møde og har næste møde primo februar. UCN har givet tilsagn om, at
både Kommunal og Stat kan få plads i udvalget, den ene dog som tilforordnet.
Mads Samsing har mødtes med Hanne Sandahl, der er formand for lederforsamlingen
for administrationsbacheloruddannelsen. På mødet blev blandt andet drøftet
samarbejde om uddeling af bachelorpris, fælles fokus på de første dimittender m.v.
HK/Kommunal og HK/Stat er ved at planlægge den næste fælles temadag for
medlemmer af uddannelsesudvalg m.fl. Temadagen forventes afholdt i april.
Der er ved at blive ryddet op i medlemsdatabasen, så medlemmer kan registreres
rigtigt. Det er en forudsætning for, at de kan få sektorernes fagblade og for, at de
lokale studenterorganiseringer kan få de budgetterede tilskud til lokale aktiviteter.
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Bachelorprojektpris
HK/Kommunal og HK/Stat har efter drøftelser på sektorernes fælles temadag den 28.
november og på landsbestyrelsesmødet i ABL den 12. december besluttet, at der skal uddeles
en bachelorprojektpris. Skolerne har vist interesse for at være med, og der er udarbejdet et
udkast til kriterier og proces.
Udkast til kriterier og proces blev drøftet. Det blev besluttet, at alle indstillede
projekter bliver lagt på ABL’s hjemmeside.
Uddannelsesstederne anmodes om, at der udpeges en repræsentant fra
Lederforsamlingen til at indgå i udvælgelsesgruppen.
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Nye foldere, plakater m.v.
De foldere, der blev lavet til studiestart i september reklamerer for årsmødet den 4. november
2011 og er derfor ikke længere aktuelle. Med udgangspunkt i folderne fra efteråret laves en ny
tekst og nyt design i januar/februar måned. Den nuværende folder kan findes på
http://hk.dk/kommunal/content/download/118969/1242233/file/Professionsbachelor-2011.pdf

Der skal arbejdes videre med design og farver. I teksten skal sættes mere fokus på
landsforeningens arbejde, så årligt tilbagevendende aktiviteter herunder årsmødet
nævnes i teksten dog uden datoer. Det skal fremgå, at ABL/HK både er en
landsdækkende organisation men også har lokale repræsentanter på skolerne.
Det tydeliggøres i teksten, at foreningen er for både studerende og dimittender.
Det skal fremgå, at foreningen uddeler en bachelorprojektpris.
På bagsiden af folderen henvises til foreningens Facebook og Twitter konti.
Foruden folderen udarbejdes standardplakater. Én med et positivt budskab og én, der
kan bruges til opslag ved lokale arrangementer og lign. Forslag til budskaber sendes til
Nanna Scheuer senest onsdag den 18. januar.
4

Hjemmeside
Vi vil i løbet af foråret arbejde videre med hjemmesiden (www.administrationsbachelorer.dk)
med henblik på at have den færdig i forbindelse med årsmødet den 30-31. marts.
Farver m.v. skal være i overensstemmelse med ny folder, plakater m.v.
Der skal være integration af foreningens Facebook side.
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Praktikblog
Det blev på landsbestyrelsesmødet den 12. december besluttet, at der i foråret oprettes en
blog, hvor studerende skriver om deres oplevelser i praktikken og refleksioner over teori og
praksis. Der skal nu findes 3-4 studerende, der vil bidrage med indlæg til bloggen. Det skal så
vidt muligt være studerende fra forskellige sektorer og studieretninger. HK/Kommunal sørger
for at oprette og layoute bloggen.
Ole Rydahl Svensson samt to andre studerende fra Metropol, der skal i praktik i hhv.
Frederiksberg Kommune og Skat, spørges om de vil bidrage til bloggen. Mads
Samsing taler med studiekoordinatoren i UCL om hun har et bud på en studerende.
Tilbagemeldinger til Mads Samsing senest onsdag den 18. januar.
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Politikpapir om uddannelsen
På årsmødet den 4. november blev det besluttet, at der skal udarbejdes et politikpapir om
administrationsbacheloruddannelsen, der skal behandles på årsmødet i 2012.
Landsbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med dette vha. Google Docs.
Ole Rydahl Svensson er i gang med et udkast, der deles med Landsbestyrelsen inden
ugens udgang.
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Fagdage på uddannelsesstederne
Landsbestyrelsen besluttede, at der forsøges afholdt fagdage på alle uddannelsessteder i løbet
af foråret frem mod årsmødet den 30-31. marts.

Formandskabet og sekretariatet gjorde status på planlægningen af fagdage. Indtil
videre er der fastlagt en dato på Metropol, hvor det er den 27. februar. Formandskabet
følger op på de enkelte uddannelsessteder, som de har fordelt mellem sig.
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Årsmøde 2012
Årsmødet er planlagt til den 30-31. marts. Det forventes, at mødet afholdes på
Professionshøjskolen Metropol og at de, der også deltager i den formelle del af årsmødet om
lørdagen den 31. marts tilbydes overnatning på Danhostel Copenhagen (DGI byens
vandrehjem på Langebro).
Formandskabet og sekretariatet drøftede udkast til rammeprogram for årsmødet. Mads
Samsing indarbejder ændringerne i rammeprogrammet, der udsendes med referatet.
Fredag tilrettelægges som en uddannelses- og professionsfaglig dag med hovedtale,
paneldebat og workshops. Der blev drøftet navne til hovedtalen, som Mads Samsing
følger op på. Der gennemføres to sideløbende workshops fredag eftermiddag om hhv.
elevatortalen (hvordan præsenteres uddannelsen/professionen på få minutter), som
Nanna Scheuer står for, og en workshop om administrationsbachelorernes ”lægeløfte”
(hvad professionen bekender sig til), som Mads Samsing finder en indleder til.
Sekretariatet udarbejder flyers og plakater, der sendes til uddannelsesstederne og
kontakter uddannelsesstederne for at gøre dem opmærksomme på årsmødedatoen.
Rojda Kara og Rikke Christensen følger op på planlægningen af fagdage på de enkelte
uddannelsessteder og har ansvar for at gøre medlemmerne opmærksomme på
årsmødet via Facebook.
Landsbestyrelsens medlemmer opfordres til at tage kontakt til de enkelte hold.
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Mødeplan
Mødeplan frem til årsmødet den 30-31. marts.
Møder planlægges vha. Doodle.
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Eventuelt

