
                                                            

 

 

 

Administrationsbachelorernes Landsforening  

Weidekampsgade 8  Postbox 470  0900 København C  abl@hk.dk  Telefon: 7011 4545 

 

Landsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 

Hermed indkaldes til møde i Landsbestyrelsen for Administrationsbachelorernes Landsforening d. 

7. august kl. 10-16 i Odense.  

 

Mødet 

Mødet afholdes i UC Lillebælts lokaler, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. 

Transport 

ABL/HK betaler dine rejseudgifter. Hvis du selv lægger ud, skal du bare udfylde en diætblanket til 

mødet og så får du dine udgifter refunderet. Husk at gemme dine kvitteringer. Du kan også køre i 

egen bil, hvor du får refunderet 1,25 kr./km. 

Hvis du ikke selv har mulighed for at lægge ud, så kontakt Mikkel på 29656685, så finder vi en 

løsning. 

 

 

På vegne af formandskabet 

 

 

Mikkel Zeuthen   

HK/Kommunal  
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Dagsorden 

10.00  1. Det nødvendige 

Vi skal have valgt en mødeleder og en referent. 

Valg af mødeleder: Mikkel 

Valg af referent: Martin  

2. Det hurtige 

Vi skal have godkendt dagsordenen. 

Kommentarer til dagsorden:  

Det noteres at punkt 5 er dagens vigtigste punkt.  

Afbud fra: Christa, Goar og Jeanett.  

Tilstedeværende: Edwin, Sandra, Cecilie, Rune, Martin, Mikkel (hk) og Benedikte.  

 

Dagsorden blev godkendt.  

 3. Siden sidst 

Vi tager en hurtig runde med det vigtigste, der er sket siden vi mødtes sidst. 

Kommentarer til siden sidst:  

Økonomieksamen på 4. semester: voldte problemer (tiden) på tværs holdene, lavt 

karakter gennemsnit. Hanne sandal meddelte at problemerne skal håndteres 

individuelt på skolerne 

Kampagnen: Der er blevet arbejde med videns indsamling. 

Edwin og Cecilie er blevet optaget på HKs talent uddannelse, som varer ½ halvt år.  

Udtalelse fra lærere omkring gruppearbejde: Det indstilles at vi bruger dokumentet 

på vores hjemmeside.  

Kontakt i Aalborg: Maria flytter – har videregivet, at vi skal tage kontakt til Sabrina 

Möllering. 

Optaget af nye studerende: 427 er blevet tilbudt en plads. Generelt flotte tal. Det 

noteres dog at udviklingen ikke ser lovende ud i Viborg.  

Alumni netværket: Har fået etableret godt samarbejde, og er gået direkte til at 

arbejde med udvikling af projekter. Alumni netværket forventer at afholde et 

fyraftensmøde i efteråret. 

Nyhedsmails: der arbejdes med at udvikle en ny velkomst mail. 
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Samarbejde med KL: Der er blevet udarbejdet en pjece i samarbejde med KL omkring 

jobprofiler.  

 

Fag og fremtid: Konference i København 2014. 25 fribilletter forhandlet på plads. På 

et senere tidspunkt finder vi en løsning omkring fordeling af billetterne.  

Sandra kontakter metroxpress, med henblik på at blive inddraget i deres artikel 

sektion ”uddannelses stafetten”. Formandsskabet kontakter redaktionen.  

4. Økonomi 

Bestyrelsen får en status over vores årsbudget og vi ser på, hvor mange penge, vi 

har brugt indtil nu i år. 

Det indstilles 

- at status tages til efterretning.  

Det noteres: 

Pengene sparet på seminar i foråret, har givet os et økonomisk råderum. 

Det markeres dog at pengene, udover dem til alumni netværket, bør prioriteres 

således 1) kampagne 2) studenterkurser. 

Ligeledes bemærkes det, at vi med fordel vil kunne give lidt flere penge til alumni 

netværket, eksempelvis omkring transport.  

5. Oplæg omkring professionsidentitet, v. Preben Rehr. 

Arbejdsspørgsmål: (skal hentes fra Prebens oplæg) 

Hvilken rolle skal uddannelsen spille ift. Professionsbestræbelsernes nu og i 

fremtiden? 

Hvilket professionsperspektiv er i mest optaget af: 

professionel identitet? 

Eller professionsidentitet? 

 

Hvilke veje i det professionsfaglige identitetsprojekt skal den nye 

professionsbachelor i offentlig administration vælge? 

Hvilken betydning har for uddannelsen og professionen, at hovedsigtet med 

uddannelsen er rettet mod offentlige organisationer? 

I hvor høj grad skal professionsidentiteten bestemmes en moralsk og faglig autoritet 

og der er mindre underlagt arbejdsgivernes kontrol med hensyn til hvordan arbejdet 

skal udføres? 

(det skal her nævnes at 2 af spørgsmålene fra oplægget nåede jeg ikke at få skrevet 

med)  

6. Kampagnen 
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Det indstilles 

- at vi efter punktet har et klart indtryk af, hvad vi skal lave, hvornår og hvem der er 

ansvarlige. 

- at der stadig er plads til at evt. nye frivillige kan præge kampagnen. 

 

Ideer til arrangementer:  

Gruppe 1: 

Konkurrence om bedste slogan (kan igangsættes meget snarligt, vinder præsenteres 

på næste årsmøde) 

Konkurrence om bedste maskot (kan igangsættes meget snarligt, vinder præsenteres 

på næste årsmøde) 

Debat arrangement: kvalitetssikring v. besparelser, innovation v. effektivisering 

Debatterne skal hele landet rundt, kronik landsturné, hilsningstaler fra forrige skole 

til næste skole.  

Gruppe 2:  

Arbejd med identitet: send udkast rundt til interessenter, andre studerende, eventuelt 

dimittender. (kan inddrages i hk fremtidsværksted)  arbejdet med forestillinger om 

identitet møder slutteligt en paneldebat på skolerne, mødte forestillingerne så 

virkeligheden? 

Paneldebat form: en dimittend(frisk), arbejdsgiver, politiker fra hver side. Individuelle 

indledende oplæg, dernæst debat om realiteten.  

Debatform konklusion: 

3 timers debat arrangement, på alle skoler. 

Det skal handle om verdens bedste administration.  

Indledes med komiker. 

Dernæst workshop om hvad vi kan og vil 

Slutteligt, panel debat med begge sider af det politiske spektrum. Ydermere, kan 

dimittend og erhvervsrelaterede interessenter fungere som kommentatorer.  

ABL bestyrelsen laver en kædehilsen, der opsummerer debatten og sender den videre 

til næste skole 

Ydermere, er vi blevet enige om at gå i gang med at udvikle koncept for konkurrence 

om slogan.  

Ansvarlige på at lave debat arrangement: Edwin, cecilie, benedikte, rune og Martin. 

Rune bliver torvholder på gruppen.  
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Ansvarlige på navnekonkurrencen: Rune snakker om navne konkurrence med mikkel. 

PUNKT 2: HVORDAN FÅR VI FLERE FRIVILLIGE MED? 

 

Sandra og Rune introducerer blanket til frivillige.  

 

Blanketten debateres:  

Det bliver besluttet at: 1) teksten i introstykket omskrives, og ”peppes” op 2) 

kategorierne omskrives til at være 3 kategorier, underspørgsmålene fjernes og 3) den 

laves således også online klar 4) vi skal huske at inkludere vores logo på blanketten. 

 

Slutteligt indstilles der til at man kun skal kunne svare ja på 1 af de 3 kategorier. 

Deadline for arbejdet med arrangementer:  

Paneldebat: I slut-august skal konceptet være på plads. Midt september skal 

oplægsholdere være på plads. Gruppen arrangerer skypemøde d. 20 august kl 10.  

Sandra Kigger på at uddybe teksten omkring frivillighedsblanketten.  

 

Vedrørende video, så udskydes beslutningen omkring video – Sandra og Rune 

arbejder videre på deres ideer.  

7. Intro-møder på skolerne 

Oplægs-taskforcen, som skal rundt på skolerne og holde intro-oplæg for de nye 

studerende arbejder på et oplæg, som færdiggøres d. 9. august til et arbejdsmøde i 

København. Gruppen består af formandskabet + Martin & Jeanett. 

Indtil nu har vi følgende aftaler: 

- 2. september kl. 11.45-12.00 (København, Metropol) 
- 5. september kl. 14.00-14.45 (Næstved, UC Sjælland) 
- 9. september kl. 14.10-15.00 (Viborg, VIA) 
- 10. september kl. 12.30-13.15 (Aarhus, VIA) 
- 17. september, Esbjerg 
- Odense – har bøvl med it 
- Aalborg – mangler stadig lidt kontakt 

 

Inputs til intro-gruppen: 

Præciser hvad HK gør og kan – den helt rigtige fortælling, således vi undgår den 

dårlige fortælling om HK.  

Opreklamer facebook-siden, succeshistorier.   

Under intromøder, skal vi huske materialer.  

Der indstilles til at vi arbejder hen mod at, intro oplæg kommer til at ramme en 

balance mellem at den studerende fortæller om ABL og Mikkel fortæller om HK.  
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Ydermere orienter Cecilie om at vi skal ud og snakke med tillidsrepræsentanter i HK. 

Der er lang tid til, og vil blive mere præcist orienteret om det på et senere tidspunkt.  

Outromøder: for de studerende, der er ved at være færdige. Det er noget HKs a-kasse 

står for, vi supporter. Møderne skal foregå senest december.  

 

8. Studenterkurser 

I vores arbejdsplan står der, at vi skal arbejde på udvikle kurser rettet mod vores 

studentermedlemmer. 

Men på vores første møde har Goar, Cecilie og Rune meldt sig til at arbejde videre 

med emnet. Og vi tager tråden op og drøfter hvilke kurser, der kunne være relevante 

at lave og hvordan det skal planlægges. 

Vi har penge på budgettet, og har derfor mulighed for at investere i lignende kurser – 

bør vi det?:  

 

Til økonomikurser i Aarhus savnes der en økonomi underviser – det bydes at der er 

to relevante undervisere i Esbjerg.  

Det nævnes at der i København har været succes med Excel kurser – det påtales dog 

at det kun blev økonomisk rentabel, da oplægsholder blev hentet via sociale 

relationer.  

Benedikte undersøger hvornår de nye studerende skal bruge excel kurser, jf. hvornår 

de skal have samfundsøkonomi, med udgangspunkt i den ny ordning med moduler.  

Slutteligt, omkring excel, der er interesse i at få afholdt kurser på de respektive 

skoler – men der er en pointe i at starte med at udvikle lokalt, men erfaringsudveksle 

med bestyrelsen over mail og facebook.  

 

Andre relevante kurser, at arbejde med:  

Præstationsteknik/eksamensteknik 

Foretagsomhedspædagogik, Anne Kirketerp 

 

16.00 9. Eventuelt 

26/8 skal vi have sendt billede, plus 3 sætninger om en selv, til Sandra – således hun 

kan opføre dem på hjemmesiden.  

Ydermere indstilles det til at der bliver produceret mere materiale: Kuglepenne, 

klistermærker og bolsjer.  

Edwin og Martin kigger videre på at udvikle dimittend diplomer, for at have arbejdet 

studenterpolitik. Det vil være fint hvis vi kan få lavet en konsensus model der 

nogenlunde kan fungere på landsplan.  
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Introgruppen fortæller om mødet til Jeanett fredag, og Edwin fortæller om hvad der er 

sket på mødet til Christa og Goar.  

Mikkel orienterer om at vi har et ansvar for at finde ud af hvem vi kender i de 

respektive uddannelsesudvalg på skolerne.  
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