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1. Spørgsmål til revideret udkast til Handleplan for en styrket
pædagoguddannelse (bilag 1 eftersendes)
Torsdag forventes UFM at fremsende deres justerede udkast til handleplan til Følgegruppen, og bilaget vil efterfølgende blive fremsendt til UP. UP drøfter evt. spørgsmål til det reviderede handleplans
udkast samt vigtige opmærksomhedspunkter fra UP, som Susanne og Anne medtager på Følgegruppemøde den 29. maj.
Resume:
UP har fået tilsendt det nye udkast fra ministeriet og haft mulighed for at læse det. Der blev foretaget spørgsmålsrunde til det nye udkast.
Indførelse af mødepligt for nye studerende på grundfagligheden fra august 2018: Initiativet er under
afklaring hos jurist i ministeriet. Deres udspil tyder ikke på nødvendighed af bekendtgørelsesændring
før dette kan implementeres. Der er dog brug for mere afklaring ift. Hvordan vi kan vurdere den faglige redelighed af den studerendes løsning af afløsningsopgaven og om den studerende kan fortsætte på studiet imens deres afløsningsprodukt vurderes. Anne er tovholder på denne proces sammen med tre studieledere.
Øget studiekompetence: Der var tvivl om, hvad vi lover at implementere til august 2018. Det vi lover
at gøre inden august 2018 er, at åbne den nationale studieordning op, og skrive en formulering ind
om, at vi stiller krav til hvert UC om at indskrive i de institutionelle studieordninger, hvordan de arbejder med at øge de studerendes studiekompetence gennem studiet.
Tilrettelæggelse af grundfagligheden: Der er ikke tale om, at ministeriet vil formulere en konkret
måde, hvorpå UC’erne skal tilrettelægge grundfagligheden.
Handleplanen godkendes endeligt d. 23. maj 2018 af Følgegruppen.
Der er behov for, at det bliver gjort klart, hvilket dokument der har status af den endelige handleplan, da flere dokumenter i spil let kan give anledning til misforståelser.
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Der er uklarhed om, hvem de nye medlemmer i Følgegruppen er. Anne tjekker op på udmeldingerne
i forhold hertil.
Beslutninger:
UP er enige om, at der er behov for at formuleringerne af initiativet omkring studiekompetence skal
skærpes i ministeriets udkast. Anne præciserer på Følgegruppemødet d. 29. maj hvad vi kan nå at implementere til august 2018 og hvornår de øvrige elementer i initiativet kan forventes at være implementeret.
UP er enige om, at Anne gør opmærksom i høringsprocessen på nødvendigheden af, at det bliver tydeligt, hvilket handleplansdokument som er i spil til den endelige godkendelse.
Efterskrift: Camilla Wang har gjort klart, at det er ministeriets seneste udkast, som er det gældende
dokument.
Sammensætningen af Følgegruppen undrer medlemmerne af UP, som finder det problematisk, at
UC’erne ikke er bredt repræsenteret i Følgegruppen. UP ønsker, at alle UC’erne på sigt er repræsenteret i Følgegruppen.

2. Orientering om estimat på forøgede udgifter i forbindelse med mere
individuelle prøver (bilag 2)
Tidligere blev det annonceret, at vi i fællesskab skulle udarbejde en kalkulation på forøgede udgifter i
sektoren i forbindelse med initiativ 2.1/4 (mindst én individuel prøve i både grundfaglighed og specialisering). For at spare vores tid, valgte vi i stedet at udarbejde et UCN-estimat, som kan eksemplificere den procentvise omkostningsforøgelse ved individuelle prøver og skaleres efter, hvor mange
studerende det enkelte UC har.
Beslutning:
UP er enige om at anvende den fremsendte beregning som estimat/eksempel på, hvad det koster at
indføre en individuel prøve i stedet for gruppeprøve.

3. Samarbejde omkring initiativ 1.3 Mødepligt i fællesdelen fra august 2018
Indførelsen af mødepligt rejser en række tekniske spørgsmål i forbindelse med den administrative
håndtering af de studerendes fremmøde. Der søges FoU-midler til bl.a. at udvikle effektive metoder
til dette, men UC’erne håndterer opgaven på anden vis imens vi venter på resultatet af FoU. UP drøfter, hvordan vi videndeler om midlertidige tilgange og metoder, der kan anvendes fra august 2018.
Resume:
I forbindelse med indførelse af initiativ 1.3, er det en stor udfordring for UC’erne at skulle administrere mødepligten. Der er behov for en teknisk løsning som kan imødekomme udfordringen.
Der er ønske om en IT-løsning. I denne forbindelse er der et ønske om, at de studieadministrative
chefer inddrages i løsningen. Dette må kunne forventes at ske, hvis rektorerne godkender handleplanen.
På UCN anvendes It-systemet UMS. Der har været tale om, at det muligvis er muligt at tilkøbe et system til programmet, som kan håndtere registrering af fremmøde.
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Beslutning:
Anne undersøger, om det er muligt med en sådan løsning i UMS og giver UP en tilbagemelding i indeværende uge.

4. FoU ansøgning (bilag 3)
FoU ansøgningen er justeret med UP’s indspil. Ansøgningen i udkast er nu fremsendt til resten af UCsektorens deltagere i Følgegruppen for kvalificering. Orientering om proces i maj.
Resume:
Det er en udfordring at lave et velkvalificeret bud på økonomien i FoU-ansøgningen, især vedr. initiativet omkring udvikling af e-learningsforløbet. Annes bud er ca. 6 mio.
Erfaring fra dagtilbudsprojektet viser, at budgettet til koordinering mellem projektdeltagere, fx udviklingsmøder etc. har tendens til at underfinansieres. Der bør tages højde for dette i ansøgningen.
Beslutning:
UP er enige om at involvere rektorerne i det budgetmæssige for forhåbentligt at finde midler på højere
niveau for således at belaste uddannelsen mindst muligt.

5. Implementering af BEK-ændring vedr. udlandspraktik v/Anders
Resume
Det er kommet Anders for øre, at man på nogle UC’ere ikke håndterer udlandspraktik efter bekendtgørelsen, hvilket er problematisk.
Beslutning
UP er enige om, at håndteringen af udlandspraktik skal ske efter bekendtgørelsen på alle UC’er. Problematikken tages op på PL mødet d. 1. juni.

6. Evt.
Margit rundsender senere på dagen et udkast til fælles formulering i studieordningen ifbm. den Nye
dagtilbudslov samt plan for høring. Hun har brug for godkendelse eller indspil fra medlemmerne af UP
i indeværende uge.
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