Referat af Landsbestyrelsesmøde den 1. december 2017
Tilstede: Malene (UCL), Maria (UCL), Sanne (VIA Viborg), Michael (UCN), Christian (UCN), Jesper (VIA Aarhus),
Benedikte (næstformand), Jonas (næstformand), Camilla (UC Syd), Rikke (UC Syd), Rasmus (Metropol), Michelle
(Metropol), Mette (HK Kommunal).
Afbud: Conny (UCSJ), Nadine (UCSJ), Julian (VIA Aarhus), Lizette (formand).

1. Det nødvendige




Mette valgt som mødeleder.
Malene valgt som referent.
Dagsorden godkendt enstemmigt.

2. Siden sidst


Nyt fra formandskabet:
Lizette har været til møde med ledernetværket. Skriftlighed blev debatteret, så der er fokus på
problemstillingen fra skolernes side. Vi tager problematikken omkring skriftlighed op på et fremtidigt
møde i bestyrelsen.



Orientering fra sekretariatet:
Der er fokus fra sekretariatet på projektet ”fodfæste på arbejdsmarkedet”. Derudover er der fokus på
fordelingen af toninger på valgmodulerne, hvor der er blevet lavet en survey for at se hvad det er
kommunerne efterspørger.
Derudover skal sekretariatet ud og mødes med repræsentanter fra de enkelte skoler, for at høre fra
skolerne, hvordan det ser ud der. KL er også inde over, for at styrke samarbejdet med arbejdsgiverne.
Der bliver også arbejdet videre med fokusgrupper.



Orientering fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:
UC Nordjylland – Få ildsjæle der prøver at arbejde for en ny studenterforening som DSR, der skal styrke
studiemiljøet på uddannelsen på UCN. I det nye år kommer der flere tiltag fra studieleder, for at skabe
mere fællesskab og sammenhold på uddannelsen, ved bl.a. at lave foredrag m.m.
UC Lillebælt – Afholdt valgdebat for alle på skolen. Uddannelsen er blevet brandet rigtig meget i Odense
og flere har fået øjnene op for uddannelsen, hvor vi tidligere er blevet glemt blandt de andre
uddannelse efter sammenlægningen på fælles campus. Derudover bliver der arbejdet på at fastholde en
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interesse efter modul 3, hvor de studerende har et ”fremtidsværksted” hvor de skal lave arrangementer.
Der vil blive tilbudt en ”bestyrelsespakke ”til alle uddannelserne (Fra vores DSR), hvor man bliver klædt
på til at skrive referat, tage gode notater, læse paragraffer osv. UCL fusionere med EAL. Adm. Er indtil
videre UCL’s ansigt udadtil på de studerendes vegne. De deltager i EAL’s bestyrelsesmøder osv. Man vil
gerne blive bedre til at klæde vores dimittender på til livet efter studiet og starter derfor et pilotprojekt
allerede et år inden de er færdige.
VIA, Aarhus – Den nye studiestart er taget i brug, det er stadig under udvikling, men det er de bedste
resultater fra modul 1 eksamen de har set. Der bliver snakket om der skal laves et loft på valgmodulerne,
da 80+ tilmeldte på valgmodulerne er for meget, og nogle valgmoduler går tabt. Administrationen på
uddannelsen har fokus på praktik ude i kommunen. Der er stadig fortsat fokus på skriftligheden og
hvordan den skulle forbedres.
UC Syd – Jonas er lige kommet hjem fra studietur, hvor der har været fokus på hvordan kommer man til
at arbejde i Bruxelles. Der blive lavet små videoer som introduktioner fra studerendes side for at brande
valgmodulerne på en anden måde. Der er kommet ny uddannelsesleder på skolen.
Metropol – Metropol skal sammenlægges med UCC til foråret, som stadig er i gang. De får nyt navn
Professionshøjskolen København. Der er kommet nye kræfter til i de forskellige råd på skolen, så der
kommer til at ske nogle nye gode og spændende ting fra den front. Der bliver også gjort for mere det
sociale på uddannelen.
VIA, Viborg – I Viborg har der været problemer med opbakningen til den lokale DSR afdelingen. Der er
dog fundet en løsning nu. Den nye årgang har været på studietur til Bruxelles. Der har været god
opbakning og god feedback fra turen.


Status på aktiviteter:
Der er blevet udarbejdet en guideline til brug af SoMe, som er blevet lagt på bestyrelsens Google Drev.

3. Besøg af Studenterforum UC
Vi havde besøg af Kasper Larsen, der er næstformand i Studenterforum UC. Kasper holdt et oplæg, hvor vi fik en
god introduktion til den nye tværgående landsforening for studenterrådene på landets professionshøjskoler, samt
foreningens formål og arbejde. Kaspers oplæg dannede grundlag for en god snak om mulige samarbejdsflader,
som bestyrelsen vil have med i overvejelserne i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

4. Fodfæste på arbejdsmarkedet – status og workshop
Uddannelsespolitisk konsulent i HK Kommunals sekretariat, Nicoline Lind-Holm Kuhnt, var forbi og give en status
på projekt FODFÆSTE. Nicoline er projektleder på projektet, og udover en status havde vi også en god debat
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med hende, hvor vi gav konkrete input til det videre arbejde med projektet og arbejdede i en mini-workshop om
muligheden for at afholde dimittendmøder.

5. OK18 – hvordan foregår det egentlig?
HK Kommunals forhandlingsleder, Steen V. Kristensen, kom forbi til en snak om, hvordan det går med
overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale område lige nu. Bestyrelsen fik en god snak om
nogle af de krave, HK Kommunal har stillet overfor arbejdsgiverne. Steens mail er altid åben for gode forslag.

6. Årsmødeplanlægning
Årsmødet vil igen i år blive afholdt på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter. Bestyrelsen har lavet en
brainstorm for programmet og er så småt gået i gang med at planlægge, hvad der skal ske på årsmødet den 16.17. marts 2018. Repræsentanter og suppleanter fra bestyrelsen kan indsamle forslag til aktiviteter og workshops
blandt deres medstuderende. Disse forslag skal senest sendes den 8.12.2017 til Mette som samler sammen, og
fastlægger det endelige program.

7. Eventuelt
Intet at referere.
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