Referat
af ABL/HK formandskabets møde med HK/Kommunal den 16. februar kl. 16-18. Mødet blev afholdt
i HK huset, Weidekampsgade 8, lokale 3.73. HK/Stat kunne ikke deltage pga. ferie.
1

Orientering
Mads Samsing orienterede om, at der er afholdt sektorkongres i HK/Kommunal, hvor
Mads Samsing er valgt som ny næstformand. Det betyder, at han fremover ikke vil
have sekretariatsopgaver i forhold til ABL og i forhold til uddannelsen, men vil have
et politisk ansvar for området. Han vil derfor fortsat have med uddannelsen og ABL at
gøre. Stillingen som ungdomskonsulent i HK/Kommunal er netop slået op, og der
forventes en ny ansat senest per 1. juni. HK/Stat har forbundssektorkongres i juni.
Mads Samsing orienterede desuden om, at de nye plakater og foldere nu er godkendt
og sendt til tryk. De vil hurtigst muligt herefter blive distribueret til
uddannelsesstederne.
Mads Samsing orienterede om, at UCL har besluttet at de udover det nuværende
udbud af administrationsbacheloruddannelsen fra sommer også vil udbyde
uddannelsen som it-baseret fjernstudie. Desuden vil UC Sjælland nu igen byde ind på
at få en udbudsakkreditering med henblik på at kunne udbyde
administrationsbacheloruddannelsen fra sommeren 2013.
Rikke Christensen har nu fået kontakt til MVU netværket (de øvrige landsdækkende
studenterorganisationer ved de videregående uddannelser). ABL vil dog ikke kunne
deltage på samme niveau som de øvrige organisationer i netværket, men det er første
skridt på vej mod et samarbejde med de øvrige organisationer.
Rikke Christensen deltager i møde med Lederforsamlingen på tværs af
uddannelsesstederne i marts måned. Rikke har i den forbindelse udsendt et
evalueringsskema til de studerende på 6. semester for at få en studenterevaluering af
studieretningsforløbene.
Der er startet en bestyrelsestråd på Facebook.
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Politikpapir om uddannelsen
På den stiftende generalforsamling den 4. november blev det besluttet, at der skal udarbejdes
et politikpapir om administrationsbacheloruddannelsen, der kan behandles på årsmødet den
30-31. marts. Ole Rydahl Svensson er begyndt på et udkast.
Formandskabet drøftede udkastet og det videre arbejde med papiret frem mod
behandlingen på årsmødet. Mads Samsing arbejder videre med udkastet. Det
reviderede udkast behandles i formandskabet og efterfølgende på bestyrelsesmødet
den 2. marts inden det til sidst skal behandles på årsmødet den 30-31. marts.
Formandskabet er enige i de politiske pointer herunder den positive tilgang til den
offentlige sektor i det foreløbige udkast, men ønsker en gennemskrivning. Desuden

skal der tilføjes pointer vedr. sammenhæng til løbende kompetenceudvikling og efterog videreuddannelse, kvalitetssikring af uddannelsen og varierende
undervisningsformer begrundet i pædagogiske tilvalg frem for økonomiske fravalg.
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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. Hvad er status?
Der afholdes fagdage i København den 28. februar og i Odense den 16/20. marts, hvor
Rojda Kara deltager. Desuden planlægges der fagdage i Aalborg, hvor det
sammentænkes med en karrieredag, og i Aarhus. Der forventes ikke afholdt fagdage i
Viborg og i Esbjerg.
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Årsmøde 2012
Der afholdes årsmøde den 30-31. marts. Årsmødet afholdes på Professionshøjskolen Metropol
i København. Fredagen tilrettelægges som en professions- og uddannelsesfaglig dag mens den
mere formelle del af årsmødet med beretning, valghandlinger m.v. sker lørdag.
Formandskabet vedtog på mødet den 11. januar et rammeprogram og en arbejdsplan frem
mod årsmødet. Det er efterfølgende aftalt med Marius Ibsen, at han holder hovedtalen til
årsmødet. Marius Ibsen var formand for den arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til
etablering af uddannelsen.
Formandskabet drøftede den videre planlægning af årsmødet herunder de praktiske
forhold omkring deltagelse, tilmelding m.v. Dette skal fremgå af den hjemmeside om
årsmødet, der skal være klar i løbet af uge 8.
Formandskabet indstiller, at de formelle rammer om årsmødets afvikling herunder
forretningsordenen er den samme som på årsmødet den 4. november 2011.
Formandskabet har ikke forslag til vedtægtsændringer.
Formandskabet foreslår, at arbejdsprogrammet for det kommende år skal have fokus
på synlighed over aftagere og tillidsrepræsentanter med henblik på at skaffe job og
praktikpladser, kvalitetssikring af uddannelsen samt at styrke organiseringen af de
studerende både lokalt og på landsplan. Mads Samsing laver et udkast, der behandles i
formandskabet og efterfølgende på bestyrelsesmødet den 2. marts.
Rikke Christensen begynder at udarbejde skriftlig beretning. Den skriftlige beretning
skal behandles på bestyrelsesmødet den 2. marts og herefter indstilles til behandling
og godkendelse på årsmødet.
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Bestyrelsesmøde den 2. marts
Der afholdes bestyrelsesmøde den 2. marts i Aalborg.

Formandskabet forberedte bestyrelsesmødet. Der lægges op til en dagsorden for
bestyrelsesmødet indeholdende følgende punkter
o
o
o
o
o
o
o

Orientering
Afholdelse af fagdage
Praktiske forhold vedr. årsmødet den 30-31. marts
Udkast til skriftlig beretning
Forslag til politikpapir
Forslag til arbejdsprogram
Mødeplan for 2012

Mads Samsing udsender indkaldelse med forslag til dagsorden.
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Eventuelt
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