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Referat af møde i uddannelsesudvalget for datamatikeruddannelsen og AU i 
Informationsteknologi 

 

 

Mødedato 26.11.2020 kl. 17.00-19.00 

 

Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning 

 

Mødedeltagere Anders Burla Johansen (ABJ) – formand 

Emil Østergaard Isaksen (EØI) 

Mikkel Løvengren (ML)   

Lars Lindsby (LL) 

Casper Præstholm (CP) 

Claus Bo Møller Jørgensen (CBMJ) 

John Brunsborg (JOBR) 

Flemming Koch Jensen (FKJ) 

René Bitch (RB) 

Benedicte Troelstrup (BTR) 

Afbud Niels Sindberg (NS) 

Jeppe Spanggaard Christensen (JSC)  

Søren Holm Sørensen (SHS) 

Karina Villumsen (KV) 

Jesper Kjær (JK) – næstformand 

Referent Benedicte Troelstrup (BTR) 

 
Dagsorden: 
 

0. Præsentationsrunde 
Præsentations runde i udvalget med nye medlemmer.  
Uddannelsesleder Jan Nees vil fremover deltage i udvalget. 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

2. Meddelelser fra formandskabet  

JOBR orienterer om Covid-19-situationen i forrået 2020: 

Erhvervsakademi MidtVest var det eneste akademi i landet der afholdt eksamenerne fysisk 

da det var et stort behov. Det blev holdt forsvarligt og med alle retningslinjerne overholdt. 

Der var god feedback fra studerende som synes at håndteringen var god og de var glade 

for beslutningen om at holde eksamenerne fysisk. 

For medarbejdere på Erhvervsakademi MidtVest blev der holdt en sommerafslutning oven 

på Corona foråret, hvilket var en meget god dag hvor medarbejderne blev rost for 

håndteringen af Covid-19.  
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I starten af august afholdte akademiet ’’rigets tilstand’’ som var en dag med en slags 

debriefing af Covid-19 situationen. Der var besøg af Hans Henrik Knoop som holdt foredrag 

og fik medarbejderne til at evaluere om foråret.  

 

Akademiet har købt nyt digital-udstyr til de situationer hvor der har været et behov for digital 

undervisning, vedledning mm. 

Eksamensresultaterne fra sommer var bedre end de plejer. Der var ingen nedgang som 

frygtet. Frafaldet af studerende har heller ikke været stigende. Der hvor det hænger lidt er 

trivsel.   

 

CP fortæller om at være studerende under Covid-19: Der arbejdedes primært hjemme 

Er i praktik v. Evobis. Der er virtuelt møde hver morgen, som er godt til sparring og 

vidensdeling med kollegaer og derudover er der eftermiddagsmøde hver fredag. Med 

henblik på foråret fungerede det OK med online undervisning, men dog ikke det samme 

med fysisk fremmøde. Det var rigtig dejligt at eksamenerne blev afholdt fysisk.  

 

CBMJ fortæller om at være studerende under Covid-19: Det var underligt ikke at kunne 

se sine klassekammerater. Klassen blev lidt opdelt, da nogle studerende antog det lidt som 

’’ferie’’ men det blev dog meget bedre med tiden. Der var ikke så meget online undervisning 

da der skulle skrives projekt. Vi afholdte møder i studiegruppen fysisk og det fungerede 

godt. Den online undervisning de nåede at have fungere godt, dog underligt. Man skulle 

selv tage ansvar. Det gjorde en verden til forskel at kunne gå til fysisk eksamen.  

Efterfølgende har det haltet lidt på fremmøde fordi man har været vant til at være hjemme. 

 

FKJ fortæller om at undervise under Covid-19: Det har været dejligt med fysisk 

undervisning og det fungerede godt. Personligt har det efterfølgende været godt at kunne 

blande online og fysisk undervisning. F.eks. når studerende evt. er der hjemme og har det 

dårligt. Det har været brugt i undervisningen og fungere godt både med lyd og billede hvis 

en studerende skal fremlægge hjemmefra.  

 

RB informerer om at på også på AU er det onlineunivers også taget godt imod til 

undervisning og vejledning -  især for studerende der kommer langvejs fra.  

 

3. Sparring til udbygning af efter- og videreuddannelsesaktiviteter på IT-området (se 

vedhæftet fil) 
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René præsenterer sig selv og selve holdet bag efteruddannelserne. PowerPoint 

præsentation af efteruddannelse med blandt andet antal fag, studerende osv.  

• Hvad er den nuværende situation på området? 

Den nuværende situation på området på de IT-tekniske kurser er at vi har 14 

kursister i efteråret 2020 og der forventes 30 kursister i foråret 2021.  

Der ønskes at vækste på dette område. 

 

RB orienterer: Der udkommer et AU-magasin om ca. 10 dage til de husstande der 

abonnerer på b.la. Herning Folkeblad og Ringkøbing-Skjern dagblad. Det ender 

med at nå ud til 16.000 abonnenter. Her fortæller b.la. nuværende og tidligere 

kursister om kurserne og akademiet.  

 

• Hvordan får vi øget aktiviteten, på en realistisk omkostningseffektivt måde? 

Der kommer forslag fra udvalget på hvad der kan øge aktiviteten: 

- Mere vejledning omkring kurserne 

- Dokumentation af kvalitet  

- Synliggøres mere på nettet f.eks.. LinkedIn  

- Måske bredere kurser i stedet for at gå i dybden i én teknologi 

  

• Hvem kunne være mulige samarbejdspartnere?  

Punktet blev drøftet i udvalget – og her skal der følges op. 

 

• Hvilke fagområder ser I som kunne være mest interessante?  

Bredere fundamenterede langtidsholdbare kompetencer.  

 
 

• Andet 

JOBR orienterer: Til næste møde skal der arbejdes med digitalisering, derfor vil 

det være en god idé at tænke over digitalisering og vores katalysator rolle  

 

4. Sager til behandling  

i. aktuelle emner jf. årshjul  

• Studieordninger 

Ændring på valgfagskatalog 2021.  

FKJ orienterer: De nuværende specialiseringsfag er Web programmering, 
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Projektledelse og Java EE.  

Java EE er ved at gå ud og det menes det er ved at være dødt – derfor er det blevet 

besluttet at lave ændringer i udbuddet af specialiseringsfag på 4. semester. 

Udarbejdelse af nyt valgfagskatalog er i gang.  

En underviser fra Multimediedesigneruddannelsen skal undervise i et fag der 

omhandler læren om brugergrænseflader. Derudover kommer nye fag som Machine 

learning og Sikkerhed selv skal være en del af det valgfrie udbud sammen med 

Projektledelse. 

 

• Evalueringer siden sidst 

JOBR fortæller:  Vi har haft besøg af et ekspertpanel. Det skal alle uddannelser 

hvert 6. år. Eksperternes input var bl.a. at vi må tage emnet Cloud ind på 

uddannelsen, hvilket vi i forvejen havde besluttet at gøre. Endvidere stillede man 

spørgsmålstegn ved at vi forsat udbyder Java EE undervisning i forbindelse med 

valgfagene. Bland andet derfor, er det i foråret 2021 valgt ikke at udbyde Java EE. 

LL kunne dog bekræfte formodningen om, at der stadig anvendes Java EE mange 

steder, bl.a. i finanssektoren. 

 

 
JOBR gennemgår de dugfriske praktikevalueringer fra praktikperioden uge 31 til 

uge 41. Det er spørgeskemaer som er sendt ud til praktikvirksomhederne. De 

gennemgås kort med både positive og negative vendinger.  

 

• Praktik-og beskæftigelsessituationen  

Hænger sammen med ovenstående punkt. 

 

• Rekruttering og optag 

Vi er dimensioneret til at optage 23 studerende. Vi optog i 2020 28. studerende, da 

vi er klar over der altid er lidt frafald. Tallet er lige nu på 25. studerende.  

 
 

• Virksomhedskontakt  

Der har været få besøgende udefra i Coronatiden b.la. en lektor fra Aarhus 
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• Digitalisering i uddannelsen  

ingen bemærkninger  

Punkt til næste møde – Akademiet med større tilknytning til erhvervslivet.  

 
 

• Udviklingstendenser og videnkilder  

F.eks. Praktikevalueringerne – skal vi rykke på det eller?  

Tænk gerne om i hører noget vi kan bruge i uddannelsen. F.eks. opmærksom på 

nye trends, tiltag mm. Vi vil gerne vi det.  

 

5. Næste møde 

Fællesmødet som plejer at blive afholdt i feburar er blevet udsat til efteråret 2021. Det er 

derfor besluttet at holde næste møde i starten af marts 2021. BTR udsender doddle.  

FKJ skal finde ét nyt medlem blandt de kommende 2. semester studerende til udvalget.  

 

6. Evt.  

 

Næste møde: 

 

BTR udsender doodle.  


