13. januar 2015/jmh

Dagsorden
Møde:

Uddannelsesudvalget

Mødedato:

Torsdag den 22. januar kl. 10.15 – 13.30.
Mødet afsluttes med frokost fra 13.00

Mødested:

Højskolen, Emdrupvej 72, 2400 København NV

Fra højskolen deltager rektor Jens Otto Kjær Hansen, prorektor Lars Poulsen,
uddannelseschef Henrik W. Jørgensen, uddannelseschef Sabrina Speiermann,
videnschef Thomas Rasmussen, chef for kurser og videreuddannelse Tina Christel
Kristensen, kvalitetschef Solveig Schmidt, samt specialkonsulent Jeanne Mørk
Hansen.
1. Er højskolens dimittender klar til arbejdsmarkedet?
Regeringens dimensionering på uddannelser, hvor dimittenderne har en høj
arbejdsløshed, rammer højskolen hårdt. Oprindeligt fik vi fire uddannelser taget ud:
Journalist, Fotojournalist, Medieproduktion og Ledelse samt linjerne under Visuel
Kommunikation (Grafisk Design, Interaktiv Design, Kreativ Kommunikation og
Fotografisk Kommunikation), som alle skulle reduceres med 23 pct. Nedskæringen
fik vi reduceret. Journalist- og fotojournalist blev reduceret til 10 pct. VK blev helt
taget ud (pga. teknisk fejl fra ministeriets side), mens MPL blev fastholdt på de 23
pct. (dog med et tilsagn om, at dimensioneringen kunne vurderes på ny,
dimittenderne fra MPL skulle få bedre beskæftigelsestal). Regeringen vil for
eftertiden hvert 3. år lave en ny dimensionering, hvor vi i hhv. 2017 og 2020 kan
risikere, at TVM, VK og Kommunikationsuddannelsen også bliver taget med samt at
Journalist og MPL bliver reduceret yderligere. Højskolen gør alt for at undgå en
sådan situation, og vi behøver input fra branchen til afklaring af bl.a. disse
spørgsmål:
•
•
•

Er dimittenderne fra højskolen jobparate?
Hvad skal der til, for at en nyuddannet kan glide ind i et job - fast, projekt eller
freelance?
Hvad kan branchen og højskolen gøre for at forberede den studerende til et
fremtidigt job?

Fra udvalget har foreløbigt Maria Trier (Journalist), Martin Gjerløff (Kreativ
Kommunikation), Mulle Gregorius (Grafisk Design), Claus Ladegaard (TV – og
medietilrettelægger) og Reinholdt Schultz (Kommunikation) givet tilsagn om at
fremlægge nogle tanker om disse temaer i korte indlæg.
2. Praktikperiodens rolle (bilag A)
Den praktiske del af uddannelserne har stor betydning. Praktikken er velfunderet
på alle højskolens uddannelser, men forløbene - længde, sammenhæng og
placering i forhold til den teoretiske del af uddannelsen - er som det fremgår af
vedlagte notat.
Anne Mette Mørcke, Cand. med og ph.d. studieleder ved Aarhus Universitet, er nyt
medlem af uddannelsesudvalget, og hun vil introducere temaet med et oplæg om:
Hvordan sikrer man det maksimale læringsudbytte i samspil med den teoretiske
undervisning.
3. Diverse orienteringspunkter
Institutionsakkrediteringen
Kort mundtlig orientering ved kvalitetschef, Solveig Schmidt
Udviklingskontrakten
Højskolens udviklingskontrakt gældende for 2015-17 er netop blevet underskrevet
af uddannelses- og forskningsminister, Sofie Carsten Nielsen og højskolens
bestyrelsesformand, Lisbeth Knudsen. Kontrakten kan ses her
Nogle af målene er fælles for professionshøjskolerne og vedtaget af
Rektorkollegiet. De mål som vi selv har fastlagt, er udviklet i tæt dialog med
højskolens chefgruppe. Undervejs har HSU haft lejlighed til at kommentere på
disse, inden første udkast blev sendt til ministeriet den 23. september. Rektoratet
og ministeriet har derefter forhandlet om det endelige indhold i den kontrakten.
Opfyldelse af de enkelte mål vil snarest muligt blive diskuteret i højskolens
chefgruppe og i de enkelte afdelinger.

Næste møde er tirsdag den 8. september kl. 10.15-13.30 på
højskolen, Emdrupvej 72, 2400 København NV.
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