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Referat 

Afbud: Dina, Jon, Lizette (gået på barsel), Sarina, Ny Næstved suppl 

Fraværende: Mathias, Ole 

Desuden var Mette med for første gang. Hun er ny ungdomskonsulent og kommer til at 

understøtte ABL. Velkommen til hende. 

10.00  1. Godkendelse af dagsorden 

Tillæg til dagsordenen: Samarbejde med MVU netværket på opfordring fra Mads  

 2. Kort nyt fra skolerne 

Viborg – Viborg er ovelevet med 23 pers til det nye hold, de virker super engageret. De skal høre 

om ABL den 29. september.  

Næstved – Der er blevet afholdt introoplæg og der var mødt 74 pers. op inkl. E-learning, som 

bliver kaldt ind engang imellem.  

Esbjerg – Ny suppleant, og DSR skal startes op i løbet af et par måneder.  

Aarhus, Ny DSR formand på vej, innovations event var godt! Exel kursus blev afholdt og det var 

også godt. 

Aalborg – Det går godt, og ny repræsentant Per Tinnerup Galgår. Der er kursus i morgen i den 

17/9 studieteknik. 

Odense – De har taget kontakt til os omkring hvad man kan lave når man er færdig, det var godt. 

Intro oplæg er i næste uge. Odense er meget opsøgende i forhold til ABL 

Metropol, DSR har generelforsamling snart. intro oplægget er blevet afholdt og der var rigtig 

mange nye indmeldelser.  

Mikkel fortalte, at der vil blive afholdt en række dimittendmøder for dem der skal skrive bachelor 

rundt på de forskellige skoler, i bund og grund til at sikre en god overgang til arbejdsmarked.   

 

3. Status på studiestarten 

Vi er nu mere end halvvejs i introoplæggene på skolerne, men der mangler stadig et 

par steder. Hvad er gået godt, og hvad kan vi nå at gøre bedre de sidste steder, vi 

mangler? 

Alle der har deltaget i introoplæg byder ind. 

De studerende har været aktive i forhold til introoplæggende, hvor de selv havde 

muligheder for at komme på banen, det har været godt. Ca. halvdelen på de 

forskellige skoler har meldt sig til ABL, hvilket er et fremskridt. 
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Ide til fremtiden:  

- Skulle man give dem en gave for at melde sig ind tidligere fx på første semester? 

- Tutorernes positivitet betyder meget for indmeldingstallet. Mere fokus på 

fordelene ved HK ved fx kurser, og det man får medlem.  

 

4. Uddannelsespolitisk update  

Mikkel præsentere nye tal for skolernes gennemførelsesprocenter, karaktersnit og 

gennemsnitsalder. Desuden runddelte han og gennemgik notater om: antal 

medlemmer (organisationsgrad), praktikpladssituationen, optaget og 

dimittendledighed. 

Det gav ingen anledning til ændring i vores fokus. Vi vil stadig lægge stor vægt på 

udbredelse af kendskabet til og styrkelse af professionen. 

5. Nu rykker staten  

Vi fik besøg af Peter Raben, næstformand i HK Stat, som fortalte om et nyt 

samarbejde med Moderniseringsstyrelsen. Projektet skal synliggøre 

administrationsbacheloruddannelsen og åbne døre for nye praktikpladser i 

staten. 

Grunden til HK stat først nu har iværksat pjecer, er manglende info omkring 

Administration bacheloruddannelsen på de statslige arbejdspladser. 

Moderniseringsstyrelsen vil gerne have os ind, men ikke på bekostning af andre 

uddannelser, men de er positive for uddannelsen.  

- Til januar drøftes uddannelsen for alle interessenter, her vil faste fællesfag, 

forskellige valgmodulers indhold blive drøftet, de er interesseret i at 

valgmodulerne skal ramme flere områder også det statslige.  

- Justitsministeriet er et muligt område, som de overvejer at tilbyde modul til, så 

der vil være mulighed for at komme i praktik i politi, rigspolitiets HR og 

domstole. Modulet drøftes stadig.  

- Medarbejder til studieadministrationen, hvor der er mange fællestræk for jobbene 

de forskellige steder. Modulet drøftes stadig.  

- Der kigges er også på om Skolerne har forskellige syn på de forskellige moduler, 

både pædagogisk og økonomisk. Fx minimum oprettelse af de forskellige 

moduler. 

- Skat bliver kun udbudt fra VIA University College, de afsøger muligheder for 

fjernundervisning så det ikke bliver praktisk uoverkommeligt at møde op andre 

steder i landet. Giver det problemer i forhold til Vinter/sommer optag?  

- Hvor specialiseret skal vi være vs. Hvor bred skal uddannelsen være.  

- HK stat, gøder jorden, men det er skolerne selv, der skal tage kontakt med de 

forskellige statslige praktikpladser.  

6. Årets program 
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På baggrund af vores møde og seminar i juni, har formandskabet arbejdet videre 

med forslag til, hvad vi skal lave resten af året. De foreslår, at vi arbejder med: 

1. Oplæg for tillidsrepræsentanter i hele landet for at udbrede kendskab til vores 

uddannelse. 

TR møder.  

- Sanne, Benedicte og Mikkel var i Holstebro, de var meget positive for vores 

uddannelse.  

- Vi skal have stablet nogle møder op med statens TR. 

- HK midt i Odense – 23. oktober Ricka og Mikkel 

- 11. november i Køge/Sjælland med Rulla og Christofer.  

- Hovedstaden skal vi også ud til i starten af 2015.  

- Nordjylland blev Afholdt sidste år. 

- Esbjerg???  

 Benedikte kontakter Peter fra HK Stat for at tilbyde oplæg for statslige tillidsrepræsentanter. 

Mikkel følger op på HK Sydjylland i fht. Esbjerg. 

 

2. Karrieredage på skolerne med fokus på vores faglighed.  

Eksempler.  

 

Eksempler på hvad man kunne gøre:  

- Praktikanter der skal fortælle hvad de har oplevet. 

- Færdiguddannet der skal ud på skolerne 

- Arbejde med en case og skuespil og høre hvad resultatet blev 

- Tal på hvor folk arbejder  

- Politikere 

- Arbejdsgivere 

- Digitalisering  

- Læringsstile 

- Studieteknik  

- Thomas Pape 

- Chefer og forventninger 

- Hvordan bryder man igennem 

- Messe med a kasse stande 

- Oplæg omkring praktik og arbejdsgiver og hvad vi kan blive og hvad vi kan 

og en ekstern oplægsholder der går ind og fortæller.  

Hvad skal der ske: 

Næstved: Julefrokost den 4. dec., så vi lægger en karrieremesse mellem undervisningen og 

julefrokosten. Ca. to timers varighed. HK stand, arbejdsgivere, praktikanter og færdiguddannet 

skal ud på skolen. Hvor der vil være 4 hold og evt. bygge et DSR op til at afholde arrangementet. 

Rulla og Christoffer: kontakter skolen for at booke lokale og fortælle om messen. Hører i 
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klasserne, om der er studerende, der vil være med til at arrangere det – måske starten til et DSR. 

Dernæst kontaktes de relevante stande. LinkedIN kan bruges til at finde dimittender og tidl. 

Praktikanter. Ellers kan Mikkel hjælpe. Mikkel skaffer en HK stand. 

Aalborg, dato og skema lægges  efter en kort studiedag. Christian Ramsing og praktikanter skal 

ud. Evt opbygge et DSR der skal være med til at etablere og afholde arrangementet. Oplægget skal 

afholdes i start februar. HK hjælper med det der skal hjælpes til.  Evt. opbygge et DSR, via et hygge 

møde hvor man kunne få nogle med på DSR vognen i forhold til arrangementet. Per stikker en 

finger i jorden og kontakter Mikkel/Mette, når de skal bidrage til arrangementet.    

Esbjerg: Der laves lige ledes en karrieremesse. Til messen indbydes en praktikant, som har været i 

privat (fx Rune) og en der har været i det offentlige (fx Sandra). Susan er et godt bud på en 

dimittend med et spændende job. To undervisere kan bruges som indgang til at finde 

arbejdsgivere fra fx Esbjerg Kommune. De vil blive Planlagt i Nov./Dec. Arrangementet vil blive i 

februar. Der vil kunne Bygges et DSR op til af afholde arrangementet. Timmo taler med ny Esbjerg 

suppleant og hører i klasserne om der er en nogen, som vil være med til at arrangere messen. 

Dernæst fastlægges dato. Mikkel/Mette står til rådighed. 

Viborg: Uformelt til en fyraftensøl eller æbleskiver. Til næste gang skal DSR arbejde med det og 

finde en dato og finde nogle interessenter. Edwin kan kontaktes for at give tip til at sparke døren 

ind til utraditionelle praktiksteder. Line kan også kontaktes. Benedikte/Sanne indkalder til et DSR-

møde, hvor de kan arrangere dagen. 

Aarhus: Samarbejder med DSR og få Thomas Pape ud, og få fx Christian Ramsing, og nogle 

praktikanter ud til at fortælle om det hvad de har lavet. Til næste gang skal Ricka, Mads og Ronni 

tage fat i DSR, Christian Ramsing snak med Hans Henrik(HK øst) i forhold til hvilke arbejdsgivere, 

som ville være gode at få ud. Hans Henrik sidder bl.a. i uddannelsesudvalget og kender 

arbejdsgiverne. 

Odense: Benedikte tager kontakt til Dina og orienterer om mulighederne og hører, om vi skal 

prøve at arrangere noget dér. 

København: ??  

   

 

3. Praktikhåndbog som kortlægger hvor folk har været i praktik, og hvad de har 

lavet. 

-  Ole har muligvis ikke tid til praktikhåndbogen, vi skal have lavet den, men 

hvem vil være en del af dette.  

- Katalog- hvad kan jeg blive. Spørgeskema til linked in. Fokus på 

professionen, vi skal ikke snakke, men vise hvad vi kan.  

- Inspirationskatalog, hvordan skaber du din praktik.  

- Til dem der gerne vil søge deres egen praktik, hvilken proces har Edwin og 

Ole været igennem for at få den praktik plads som har fået.   

- Hvad har de ”normale” praktikpladser budt de studerende.  
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Mikkel og Mette til næstegang.  

- Minispørgeskema til alle dem der har været i praktik, og til dem specifikt som 

har lavet noget specielt.  

- Research, hvad findes der allerede af materiale af nu og præsentere det den 

14. nov.  

- Kommer med et forslag til hvordan praktikhåndbogen kan laves. 

 

7. Mødekalender for året 

Næste møder. 

14. november 

30. januar 

8. Eventuelt 

- Vil vi være en del MVU netværk, det er et etableret netværk, hvor vi kunne være med 

på de møder der kunne være interessante for os. De forskellige foreninger, der står 

bag netværket er frikøbte, så de har bedre tid til arbejdet. MVU snakker om levevilkår 

og uddannelsespolitik, det vil give ABL muligheder for at få indflydelse, vi kan også 

vælge at sende Mikkel eller Mette til møderne, men så er der andre ting de ikke kan 

være en del af.  

 

- Mads er koordinerende for at vi kan være en del af MVU netværket, og Benedikte er 

anden person med i det, som hjælper. Det vil blive forberedt til næste møde i 

november.  

- Brug dropbox til inspiration. Der kan lægges forretningsordner. 

Næste møde 14 november.  

16.30 Bestyrelsesmødet er slut (muligvis bliver vi færdige lidt før). 
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