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REFERAT 

1. Orientering om notat ved Pia Bramming 

Pia Bramming orienterer om, at hun fremstiller et notat, der blandt andet fokuserer på, hvordan 

kvalitet i vejledningen sikres gennem diverse aktiviteter, hvordan vejledningsformer og 

fagdidaktiske overvejelser kobles, at ensartethed i vejledning bør overvejes, at koblingen af 

aktiviteter mellem moduler og hold skal optimeres, at der skal være overskuelige 

budgetprocedurer og overskuelig evaluering af vejledningen. Notatet sammen med UNs 

indstilling til besparelser på modulerne skal vise, hvordan vejledningen sikres kvalitativt.  

Der er enighed om, at der allerede er en god praksis på mange moduler. Hvis den stadsfæstes, 

kan vi komme langt.  

De studerendes repræsentanter ønsker at sikre, at proceduren omkring besparelser bliver mere 

involverende og at vi skal undgå at komme i en lignende situation. Derfor foreslås det jævnligt at 

holde eftersynsmøder, hvor vi drøfter vigtige ting omkring uddannelsen, så vi kan være 

velforberede til kommende besparelser. Det er vigtigt at være afklarede omkring nice to have og 

need to have.   

Det er også vigtigt, at underviserne sætter sig ind i arbejdstidsaftalen for at forstå 

forberedelsesfaktorerne mv. Kollektiv vejledning er f.eks. caseanalyse på en workshop for et helt 

modul. Vejlederne skal dele modulets samlede vejledningspulje. De har ikke den angivne pulje 

hver. Birgitte og Pia sender et skriv ud med besparelsesplanen om, hvordan planen skal læses og 

hvordan vejledning indberettes mv. 

Der skal skabes en model for, hvordan kollektiv vejledning benyttes. Derfor skal der nedsættes 

en arbejdsgruppe, der drøfter modellen inden seminardagen i februar. Der skal ligeledes være 

et årligt internt uddannelseseftersyn. 

 

. 



 

2. Gennemgang af besparelserne: 
De indsendte forslag til besparelser drøftes og sammenholdes med Birgittes Dams forslag til 
besparelser, der blev sendt til UN den 6. november 2016. Der aftales et endeligt forslag, der skal 
høres i UN og blandt modulkoordinatorerne.  
Det aftales, at holderunderviserne præsenterer VIP for værktøj til at registrere, hvilke 
studerende der arbejder individuelt og hvilke der arbejder i gruppe. Der vil blive afholdt en 
workshop med indføring i principperne for vejledningen for VIP. 
 
Materialet blev sendt i mailhøring blandt modulkoordinatorerne den 23. november 2015. Det 
endelige materiale vil blive sendt til UN efter høringsrunden. 

 

 


