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 2 

Forbedre og kvalitetssikre uddannelse alle steder – ”Skabe rimelighed” 3 
ABL vil være med til at sikre, at kvaliteten af de studerendes uddannelse nationalt er på samme 4 
niveau. At uddannelsen har samme gode omdømme i hele landet. ABL vil kæmpe for, at studerende 5 
bliver inddraget i processerne omkring kvalitetssikring, da det er de studerende der kender deres 6 
hverdag og hvordan kvaliteten af uddannelsen opfattes. Vi vil sikre en høj uddannelseskvalitet, da 7 

det høje faglige kompetence niveau, gør os til en stærk profession på arbejdsmarkedet. 8 

 9 

”Udbrede kendskabet til vores uddannelse og profession”, ”vise vores værdier” og ”være 10 
administrationsforkæmpere” 11 
ABL vil udbrede kendskabet til vores uddannelse og profession. Det skal gøres klart, hvad vores 12 
profession indeholder samt hvilke kompetencer vi besidder. Vi vil arbejde for at skabe en 13 

profession med en faglig stærk identitet. Vi vil sætte fokus på, at vi med vores profession kan bygge 14 
bro og være bindeled mellem forskellige aktører og fagligheder. Arbejdsgivere og kommende 15 
studerende skal vide, at vi uddanner os til generalister. Vi har en solid grunduddannelse, som vi kan 16 

specialisere i praksis.  17 

Vi skal udbrede kendskabet til administrationsbachelorer hos arbejdsgivere både for at skabe 18 
praktik- og arbejdspladser med relevans og faglige udfordringer. Ved en øget tilstedeværelse på 19 

arbejdsmarkedet skal vi synliggøre vores professions kvalitet og styrker.  20 

Vi skal skabe en stærk identitet for vores profession. Vi skal have en faglig stolthed og derigennem 21 
skabe bevidsthed om kvaliteten af medarbejderen eller praktikanten, så de kommende arbejdsgivere 22 

vil have en interesse i at ansætte en administrationsbachelor. 23 

 24 

”Gøre godt for de studerende” – i forhold til studielivet og de studerendes levevilkår 25 
ABL/HK anerkender, at studielivet som helhed har betydning for vores uddannelse og profession. 26 
Da vores organisation stadig er lille og frivilligt drevet, er det vigtigt at prioritere de opgaver vi 27 

påtager os og derfor vil et fokus på de nære og konkrete ting omkring uddannelsen og professionen 28 

være der, hvor ABL vil lægge sit fokus og ikke i den brede, generelle studielivs debat. 29 
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