
 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Serviceøkonomuddannelsen 
 

Mødedato 15. november 2022 

Mødested Vald. Poulsensvej 4, 75000 Holstebro Lokale S75 

Mødedeltagere Michael Park Nielsen, John Brunsborg, Jeanette Hedegaard Nielsen, 
Thomas Holme – Nr. Vosborg, Hotel og Restaurant, Jens Christian Hyldkjær-
UCH, Inge Stranddorf – HK MidtVest,  

Afbud Fadime stud., Charlotte Laurberg, Trine Pedersen, Peter - Rejsechefen 
Referent: Jeanette 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – 
- Referatet er printet og der blev givet lidt tid til gennemsyn. 
- Præsentation af de fremmødte udvalgsmedlemmer. 

2. Meddelelser fra formandskabet  
- Overspring 

3. Konstituering af nyt uddannelsesudvalg 
- Ny formand – Thomas Holme 
- Ny næstformand – Inge Toft Stranddorft  

4. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 

1. Serviceøkonomuddannelsen. Uddannelsens opbygning og specialer. 
Specialerne er event og turisme- og mulighed for valgfag i Hotel og 
restaurant. Der er over årene blevet færre der ønsker uddannelsen, sidste år 
blev ikke oprettet et hold – i år er dog igen et optag på 10 studerende.  

ii. Studieordninger  
1. Studieordningerne er ændrede i forhold til praktikperioden, så nu ligger den i 

januar, februar, marts. Opgaverne bliver måske lidt anderledes.  
iii. Evalueringer siden sidst 

1. Generel evaluering af serviceuddannelsen. Delevalueringer og rullende 
evalueringer er på vej ud.  

iv. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
1. Praktikvirksomheder tager gerne studerende igen og igen, 

beskæftigelsessituationen – tallene er pæne. Nogle har særlige udfordringer 
af personlig art, som betyder noget for gennemførelsestal og beskæftigelse. 
Sandbox e tilbud til studerende, som ikke har fået job lige efter afsluttet 
uddannelse.  

v. Rekruttering og optag 
1. Samarbejde med uch HHX ere. Mange unge forbi og en del af alle de 

brobygningsaktiviteter vi ellers laver. Vi har bl.a. også tilbud som kan 
bookes. Genbesøg i januar kunne være interessant. Det foreslås at tage ud 
og undervise på ungdomsuddannelserne, for at styrke kendskabet. 

vi. Virksomhedskontakt  
1. Projektsamarbejder med virksomheder: Virksomheder inddrages i cases – 

senest TEMA 1 Bojsen Biler.  
2. Netværksarbejde i Relationsfabrikken.  

vii. Digitalisering i uddannelsen 
1. Onlineundervisning breder sig på akademierne og vort bud er 

Hybridundervisningen på serviceøkonom. Det giver rigtig god kontakt til de 
studerende at de jævnligt er inde på akademiet.  

2. Vi arbejder på digitale profiler på de forskellige uddannelser og disse bliver 
senere pærsenteret på uddannelsesudvalgsniveau. 

viii. Udviklingstendenser og videnkilder 

https://www.eamv.dk/


 
 

1. Dette er idékassen – som giver muligehed for at drøfte ideer og udveksle 
viden på fremtidige møder.  

5. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
- Orientering om akkredditteringsforløbet. Vi er også i gang med at opbygge et nyt 

kvalitetssystem. Vi har generelt gode evalueringer men arbejdet med akkredittering og 
kvalitetssystemet fylder en del.  

- Frafald – intet under corona, men for meget sidste år. Der arbejdes med fastholdelse både 
administrativt og på de enkelte uddannelser. 

6. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 
- Ingen kommentarer fra uddannelsesudvalgsmedlemmerne. 

7. Næste møde dato – Fælles uddannelsesudvalgsmøde d. 6. marts 2023 kl. 16-19. på Gl. Landevej 2, 
7400 Herning  

- Sarah sender en liste med navne på udvalget rundt til medlemmerne samt doodle for at 
finde en mødedato, gerne i slutningen af april eller starten maj.  

8. Evt. 
 

https://www.eamv.dk/

