
 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Serviceøkonomuddannelse 
 

Mødedato Onsdag den 27. maj 2020 kl. 9.00 – 11.00 

Mødested Online via Teams 

Mødedeltagere Kristian Hedegaard 
Trine Petersen 
Mads Nørgaard Jensen 
Kim Gravgaard 
Charlotte Alstrup Laurberg 
Morten Issa Nielsen 

Afbud Peter Kjærgaard Jensen 
Henrik Find Fladkjær 
Christian Donslund 

Referent: Charlotte Alstrup Laurberg 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, referatet godkendes. 
2. Meddelelser fra formandskabet, ingen meddelelser 
3. Sager til behandling 

i. Aktuelle emner: (pkt. 1, 2, 3 og 6 behandles sammen) 
1. Kvalitetsrapport 
2. Studieordninger 

a. Ingen ændringer i den nationale studieordning. Evt. justeringer i den 
institutionsspecifikke efter evalueringer af eksamensformer.  

3. Evalueringer siden sidst 
4. Praktik- og beskæftigelsessituationen 

a. Frafaldet på uddannelsen er reduceret markant, der er pt. ingen 
frafald på holdet, som startede sommeren 2019. Der arbejdes med 
de sammen initiativer som tidligere herunder; studiegrupper, klasse-
rumskultur, studieture mv.  

b. Der skal i højere grad være fokus på samarbejde med virksomheder 
omkring opgaver, evt. inddrages flere virksomheder i et tema/de 
studerende arbejde med forskellige cases i samme tema. Evt. 
mulighed for en case ved Holstebro bibliotek maskot/SOME/ændret 
målgruppe. Derudover oplæg til at øvrige uddannelsesudvalgs-
medlemmer gerne byder ind med cases. 

c. Praktik og beskæftigelsessituationen, almindeligvis har vi flere 
praktikvirksomheder end studerende, men situationen i år er noget 
anderledes grundet COVID-19. Vi har som det eneste akademi valgt 
at fastholde vores praktikperiode i august. De øvrige akademier har 
flyttet praktikken til enten uge 43-52 eller med start januar 2021. 
Dermed byttes indholdet rundt på uddannelsen 3 og 4 semester. I 
øjeblikket ser antallet af studerende med aftaler for praktikperioden 
meget fornuftigt ud og ligner de foregående år, men vi er som 
akademi meget opmærksomme på situationen og klar til at hjælpe de 
studerende yderligere. Evt. praktikplads på Holstebro Bibliotek – 
informationen videregives til de studerende på 2. semester. 
Beskæftigelsessituationen vurderes på et spinkelt grundlag 
(undersøgelsen mangler respondenter) men det er klart et område 
som bør have fokus fremadrettet. 

5. Rekruttering og optag 
a. Pt. ser optaget for 2020 desværre lavt ud. Det kan skyldes, at 

branchen som uddannelsen henvender sig til, har været særdeles 
hårdt ramt i forbindelse med COVID-19. En del af de markedsførings-



 
 

aktiviteter, som skulle være i foråret, er desværre blevet aflyst. Der 
igangsættes en større markedsføringsindsats på uddannelsen blandt 
andet med digitalt åbent hus d. 9 juni. Det forsøges om kvote 2 kan 
åbnes igen. Men generelt mangler der et kendskab til uddannelsen 
lokalt – hvilket der skal arbejdes på. Opfordring til udvalg om at 
udbrede kendskabet til uddannelsen, når muligt.  

6. Virksomhedskontakt 
7. Digitalisering i uddannelsen 

a. Udmeldingen den 11. marts fra statsministeren gjorde, at alle 
aktiviteter er foregået online via TEAMS - alt undervisning og 
eksaminer er afholdt online. Dermed har vi meget stor udvikling i 
digitalisering og der er klart nogle ting som fungere godt online og 
kan være en alternativ til fysisk tilstedeværelse.   

8. Udviklingstendenser og viden kilder 
4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 

1. Håndtering af COVID-19 se pkt. 7 
2. Peter fra Holstebro Rejsecenter deltager ikke i uddannelsesudvalget frem til 

januar 2021 
3. Gradvis åbning af akademiet, der blev i mandags åbnet op for at eksaminer 

kan foregå med fysisk tilstedeværelse. De studerende orienteres i dag.  
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

- Ingen pkt.  
6. Næste møde – der skal på mødet findes en ny dato for efterårets møde i oktober/november 

- Der oprettes en doodle 
7. Evt., ingen pkt.  

 


