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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde d. 02.11.21 og opfølgning på debat d. 08.03.22 om ”Kompetencer
frem mod 2030 set i lyset af den grønne omstilling” (Opsummering fra d. 08.03.21 er vedhæftet)
Kommentarer til tidligere referater:
Referatet nov. 21 Gunhilds tur til Free From messen i Amsterdam blev desværre aflyst pga. corona.
Referatet fra 08.03.22; på mødet blev der diskuteret eftervidereuddannelse af ledere, fleksible
moduler, lokale forsyninger, men det blev til en bred fortolkning af bæredygtig som også indeholdt;
accept af forskellighed af mennesker på arbejdspladsen (industri 5,0)
2. Meddelelser fra formandskabet; ingen meddelelser.
3. Valg af formand og næstformand
Følgende vælges:
Formand: Henriette Bech Jørgensen
Næstformand: Anne Irene Chalatsis

4. Sager til behandling
i. Aktuelle emner:
a. Kvalitetsrapport; denne er udskriftet med en uddannelsesberetning, hvor
uddannelsens nøgletal, input fra interne og eksterne kilder gennemgås.
Uddannelsen arbejdede med denne i januar, som har resulteret i en række
aktiviteter. Såfremt de fremsatte målsætninger i uddannelsesberetning ikke
blev opnået, har teamet lavet aktivitetsplaner. Der foreligger aktivitetsplaner
på:

Studieintensitet; lå lidt lavt i undervisningsevalueringerne fra foråret, men det
havde ændret sig i efteråret, hvor de studerende svarede Danmarks
studieundersøgelse.
Ledighed: bliver også fremadrettet et pkt. som uddannelse skal arbejde på.
b. Studieordninger: der kommer en ny studieordning til hvert hold. På EAMV er
der ændret den del, som omhandler valgfag. De studerende kan nu vælge
mellem valgfag 1) branchekendskab (et kig ud på en virksomhed, eks. flow
skema og produktion) minimum 3 dage på 3 uger- Virksomheden kan få
chance for at få de studerende set an og flere på 3. semester får ro på, når
flere har fået praktikpladsen. Eller valgfag 2) fordybelse, som er et fagligt
emne som man fordyber i sig.
Derudover vil der fremadrettet være ændringer i forhold til semester
planlægning på, så er der ændret start og sluttidspunkt på semestrene.
Praktikperioden ændres og bliver lidt kortere, men ikke kortere end øvrige
akademier/UC.
Praktikperioden ændres og bliver lidt kortere, men ikke kortere end øvrige
akademier/UC.

Studieordningen ændres også i forhold til censor kommentarer, hvor en
eksamen på 3. semester nu deles i to, fødevaresikkerhed og
produktudvikling.
Eksamen skal i højere grad afspejle praksis.
Der har været flere nye praktikvirksomheder på PRO20, derfor er der
besluttet af lave et infomøde i starten af praktikperioden, hvor informationen
til og dialogen med virksomhederne øges.

c.

Evalueringer siden sidst (Danmarks studieundersøgelse 2021 for studerende
og dimittender er vedhæftet)
Danmarks studieundersøgelse 2021 studerende;
EAMV modtager en tabelrapport, hvor besvarelserne kan sammenlignes på
tværs af udbudsstederne.
OBS punkter for uddannelsen;
Udsagn 18, som scorer 2,2, hvor de studerende vurderer, at have en lav
indflydelse på hvad underviserne vægter, dette skyldes at uddannelsens er
bundet op på en studieordning og at det er i starten af studiet.
Udsagn omkring forskning og praksisbasering, hvor scoren ligger lavt, eks.
scorer uddannelsen lavt (2.2) på, hvor ofte studerende møder forskere, de
studerende møder ikke forskere, men der anvendes forskningsartikler mv. i
undervisning.
Studieintensitet er god. På 1. semester ligger den samlede studietid på
studierelateret aktivitet på 47,9 og på 3. semester på 40,3 timer ugentlig.
Derudover scorer uddannelsen højt på faglige dygtige undervisere, hvor 1.
semester score 4,5 og 5,0 på 3. semester ud af 5,0 mulige.

Danmarks studieundersøgelse 2021 dimittender
Det er svært at få fat på dimittender, 32 % svarprocent, udsagn overgangen
til job har været svært.

Foranstående taler godt ind i det nyoprettede valgfag omkring
branchekendskab, som netop skal afhjælpe denne problematik.
Beskæftigelsessituation: 2/3 af dem som har besvaret undersøgelse, er i job.
Flere er på barsel og klar til job og enkelte har ikke fået arbejde.

Praktikevaluering:
Gode input fra både studerende og virksomheder samt gode svarprocenter.
Bemærkninger fra de studerendes evalueringer; et ønske om økonomi og
matematik, hvor det har været en prioritering i forhold til indholdet i
uddannelsen.
Virksomhederne har været godt tilfredse med de praktikanterne.

d. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Alle i PRO20 kom i praktik, desværre er to studerende stoppet på
uddannelsen under deres praktik. To flytninger undervejs i praktikperioden,
hvor de studerende har skiftet praktikplads.
De to studerende, som er stoppet under praktikken, har fået information om
evt. at optage studiet igen.
Input fra studerende; mere fokus på hvad uddannelsen kan bruges til. Valgfag
branchekendskab hjælper til at få denne usikkerhed væk.

e. Rekruttering og optag
Optaget på kvote 2 er lukket her d. 15. marts 2022, optaget 2022 har været
det laveste i mange år. Det er problematisk da uddannelsen oftest får sine
studerende på kvote 2.
Der er flere tiltag i gang for at sikre et bedre optag fremadrettet: eks. faglige
oplæg, som skal gøre ungdomsuddannelserne interesseret i uddannelse. Pt.
har 55 elever været forbi uddannelsen siden februar.
Flere aftaler ligger klar, så flere kommer forbi EAMV i løbet af deres
ungdomsuddannelse.
Lærerne fra UCH-fødevarer har ligeledes været på besøg. Her oplever EAMV
et øget fokus på forløbet fra erhvervsuddannelserne til videregående
uddannelser, hvilket er meget positivt.
Den 20. juni afholdes der et ekstraordinært åbent hus arrangement med
overskriften; mere bæredygtige fødevarer, green generation og klimatarer for
at gøre ekstra opmærksom på uddannelsen. Alle fra udvalget er meget
velkomne, der opfordres endvidere til, man kan tage yderligere deltagere med
fra sit netværk.
Opfordring til at udvalget bidrager med stande og snakke. Mail sendes til Lene
Fonager for yderligere aftale.

f.

Virksomhedskontakt
Virksomhedsbesøg kommer stille og roligt i gang igen efter corona.

g. Digitalisering i uddannelsen
Ingen nye pkt.

h. Udviklngstendenser og videnkilder
I gang med for-projekt omkring bælgplanter, hvor der er lavet interviews og
undersøgt litteratur mv. Gunhild skal samle op på projektet. På ideplan er der
to retning; ”spis grøntsagerne grønne” eller den klassiske hvor protein tørres
og bruges i industrien.
5. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Forskningens døgn i sidste uge, hvor fokus var på vand.
PRO skal evalueres af eksternt panel d. 11. maj 2022, panelet udgøres af virksomheder, andre
institutioner, studerende, undervisere, ledelse mv.
Hele akademiet skal på studietur til Berlin i maj fokus er bæredygtighed og selvfølgelig med et socialt
fokus.
EAMV lancerer sin nye strategi ”mere i spil 2022 – 2025” væsentlig pkt. er stærkere partnerskaber
med udvalgte virksomheder, øge kendskabet til akademiet og sektoren.
Efter videreuddannelse; bæredygtighed i praksis, der er søgt midler hjem inden for køkkenbranchen,
hvor alle køkkener kan få 2-3 medarbejdere med på kursus. Akademimodulet kører 4 gange årligt.
Denne gang er det både private og offentlige virksomheder. Se evt. vedlagt dok.
Der arbejdes på efteruddannelsen indenfor fiskeribranchen. Håbet er at efter sommerferien er der 3
hold i gang på fiskeriområdet
6. Orientering fra udvalgsmedlemmerne/Bordet rundt
Food-cluster; Food start up for fødevarevirksomheder, når de bliver store, så bliver det potentielle
aftagere.
Folkeuniversitet; EAMV ligger gerne lokaler til. Evt. hvor oplæggene starter lige efter undervisningen
slutter.

7. Næste møde
1. november 2022, der er indkaldt til mødet.
8. Evt.
Ingen pkt.

