
 

1 
 

Referat af møde i uddannelsesudvalget for Datamatikeruddannelsen samt AU i 

informationsteknologi 

 

Mødedato 14.05.2020 kl. 17.00-19.00 

 

Mødested Virtuelt - Microsoft Teams 

 

Mødedeltagere Anders Burla Johansen (ABJ) – formand 

Jesper Kjær (JK) – næstformand 

Mikkel Løvengren (ML) 

Niels Sindberg (NS)    

Søren Holm Sørensen (SHS) 

Casper Præstholm (CP) 

John Brunsborg (JOBR) 

Flemming Koch Jensen (FKJ) 

Karina Villumsen (KVI) 

Claus Bo Møller (CM) 

 

Afbud Jeppe Spanggaard Christensen (JSC) 

Referent Karina Villumsen (KVI) 

 
Dagsorden: 
 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

• Meddelelser fra formandskabet  
Ingen meddelelser fra formandskabet 
Dog et ønske om at høre, hvordan det går på skolen efter nedlukning. 
JOBR orienterer: Undervisning gennemført online. Det er gået ganske fornuftigt, men motivationen 
hos de studerende er svær at fastholde i længden. Eksamen bliver formentligt virtuelt, men det er 
ikke afgjort endnu.  
 

• Sager til behandling 
o Kvinder i IT-faget – hvad kan vi gøre for at få flere?  

https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/Chikane_i_it-
faget/Kn%C3%A6k_tonen.pdf 
https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/Chikane_i_it-
faget/Kn%C3%A6k_Koden.pdf 

 
o Det vurderes ikke, at noget frafald på EAMV skyldes de årsager, der nævnes i rapporten. 

Drøftelse af hvordan medlemmerne ser undersøgelse samt hvilke tiltag, der kan gøres 
lokalt for at tiltrække flere kvinder til studiet. Følgende forslag blev bragt på banen:  

▪ Hjemmeside med profilhistorie om kvinder på studiet 
▪ Begge køn repræsenteres på billeder på hjemmesiden 
▪ Arrangement – kvinder og kodning.  

https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/Chikane_i_it-faget/Kn%C3%A6k_tonen.pdf
https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/Chikane_i_it-faget/Kn%C3%A6k_tonen.pdf
https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/Chikane_i_it-faget/Kn%C3%A6k_Koden.pdf
https://www.prosa.dk/fileadmin/user_upload/Politik/Chikane_i_it-faget/Kn%C3%A6k_Koden.pdf
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▪ Sørge for, at der er repræsentanter af begge køn ved arrangementer, hvor 
uddannelsen markedsføres og kommende studerende har mulighed for at stille 
spørgsmål m.m. 

 

• Aktuelle emner ij årshjul  
o Kvalitetsrapport 

- Kvalitetsrapport ikke på dagsorden denne gang, jf. årshjul 
 

o Studieordninger 
- Ingen bemærkninger 

 
o Evalueringer siden sidst 

- Ingen bemærkninger 
 

o Praktik- og beskæftigelsessituationen 
- 1/3 af de studerende som skal ud i praktik har en praktikplads nu. Det er lidt lavere end 

normalt på nuværende tidspunkt formentlig pga. COVID19. Hvis der er 
udvalgsmedlemmer med praktikopslag opfordres de til at sende til 
uddannelsesansvarlige.  

- Der er ingen nye tal vedr. beskæftigelsessituationen siden sidste møde. 
- Det blev på tidligere møde drøftet om samarbejde med fx større virksomheder i forhold 

til aftale om praktiksamarbejde for udfordrede studerende. Den aktivitet er blevet sat 
på pause, da der ikke var et behov herfor blandt nuværende studerende. 
 

o Rekruttering og optag 
- I år er der modtaget 19 1. prioritetsansøgning på datamatikeruddannelse, og det er 

på niveau med sidste år. Der bliver, som sidst år, ingen problemer med at fylde op 
på holdet. Optagelse generelt på EAMV ser rigtig godt ud, dog halter det lidt med 
nogle enkelte uddannelser i Holstebro, hvorfor markedsføring intensiveres her.  

- Der er fortsat dimensionering på datamatikeruddannelsen og fra skolens side håbes 
på, at denne på sigt hæves.  
  

o Virksomhedskontakt 
- Der blev lukket ned på ellers planlagte aktiviteter på den front pga. COVID19 

 
o Digitalisering i uddannelsen 

- JOBR orienterer. 
- Det blev drøftet, at man vil samle op på erfaringer med virtuel undervisning 

 
o Udviklingstendenser og videnkilder 

- JOBR opfordrer til at sende inputs til uddannelsesansvarlige om nye tendenser og 
teknologier 
 

• Orientering fra EAMV og uddannelsen 
- Der skal ansættes ny medarbejder i datamatikerteamet, som skal have JOBR stilling, da JOBR 

er blevet uddannelseschef 
- Der er blevet ansat en kursus- og efteruddannelseschef med henblik på at styrke dette 

forretningsområde. JOBR forslår, at den nye kursuschef deltager på næste møde og at 
muligheder på efteruddannelsesområdet drøftes. 
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- Der skal kigges på eksamener i kommende tid i forhold til virtuel gennemførelse.  
- Benedicte er ny studiesekretær på akademiet og hun vil som en del af sin uddannelse deltage 

på næste udvalgsmøde. 
 

• Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

- Ingen bemærkninger 

• Næste møde 

o Der udsendes doodle vedr. næste møde 

• Evt. 

o Ingen bemærkninger 

 
 
Næste møde 

 

 


