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Referat af mødet i aftagerpanelet for Læring den 25. april 2016 kl. 13 – 15:30.  

Referent: Kathrine Vognsen 

Dagsorden: 

1. Velkomst og præsentationsrunde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 20. april 2015 (Bilag) 
4. Hvad rører sig pt. på studierne? 

Pause 
5. Oplæg og spørgsmål om Masterspecialiseringen KREA v. lektor Julie Borup Jensen (Brochure 

vedhæftet) 
6. Oplæg og spørgsmål om LFP v. to specialestuderende 
7. Diskussion og idégenerering vedr. beskæftigelse for LFP-studerende og rekruttering til Krea 
8. Opsamling og afslutning v. Christian 

 

Til stede: 

Fra aftagerpanelet: 

 Astrid Kilt, COK 

 Professor Sverker Lindblad, Göteborg Universitet 

 Lars Munch Svendsen, Rambøll Management Consulting 

 Tobias Høygaard Lindeberg. Prodekan, Professionshøjskolen Metropol 
 
 

Fra instituttet: 

 Studienævnsformand Christian Ydesen 

 Skoleleder Nikolaj Stegeager 

 Skolesekretær Kathrine Vognsen 

 Studienævnssekretær Janice Vester 
 

Afbud fra aftagerpanelet: 

 Svend Madsen – rektor, VUC Nordjylland 

 Søren Samuelsen  

 Rasmus Prehn 

 Conni Lachenmeier 

 Camilla Hutters 
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Referat: 
 

Ad punkt 1 - Velkomst og præsentationsrunde 

CY byder velkommen. Alle tilstedeværende præsenterer sig selv. 

 

Ad punkt 2 – Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

Ad punkt 3 - Godkendelse af referat fra sidste møde den 20. april 2015 (Bilag) 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 

Ad punkt 4 - Hvad rører sig pt. på studierne? 

CY redegør for de ting, der er i fokus pt. 

 Servicetjek 

 Kvalitetssikringsprogram 

 Strategiske mål 

 Tage bestik af de politiske vinde 

 Strategi- og handlingsplan 

 Studieeffektiviteten skal ligge over AAUs grænseværdi 

 Forbedringer af det organisatoriske set up.  

 Sydhavnen og Aalborg skal ensartes: Nogle moduler får færre timer alt efter hvor de holder til. 
Forskellig vejledningstid. Vi kan ikke sidestille de studerende, hvis ikke der er ensartethed. 
Erfaringsudveksling, så man kan nå en synergieffekt mellem de to campusser. 

 Dialog og samarbejde med aftagermiljøet. 

 Tjek af valgmoduler på LFP. Sikre at de er forskningsbaserede. 

 Vi er i en akkrediteringsfase, hvor AAU kun er betinget akkrediteret. Får vi en fuld akkreditering kan 
vi selv lave vores uddannelser. Det eneste vi ikke må ændre på er de vidensmål – kompetencemål 
og læringsmål der er uddannelsen rygrad. 

 Hvorfor falder de studerende fra? Der ligger en opgave i at blive lidt klogere på, hvad det er der gør, 
at de studerende falder fra. 

 Forbedring af studiemiljø.  

 Øget internationalisering. LFP foregår på dansk, men har en enkelt specialisering på engelsk, men 
der skal være balance i, hvor mange der sendes ud i forhold til hvor mange, der tages ind. 

 Der må fremadrettet kun være tre valgmoduler på LFP. Pt. er der tre i Sydhavnen. Forankring af 
valgmodulerne i forskningsmiljøer. 

 Arbejdet med en kandidatuddannelse i organisatorisk læring, er blevet sat i bero, hvilket betyder, at 
der ikke er en overbygning til de BA OL studerende, som pt ikke har en naturlig overbygning. 
Afvisningen er primært begrundet i at det pædagogiske område er udsat 
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Pointer fra efterfølgende diskussion og kommentarer fra panelet: 

 Viden om, hvorfor folk falder fra er nødvendig. Statistik har begrænsninger.  

 Personlige årsager til at droppe ud – hvad kan og bør AAU gøre ved det?  

 Studiemiljøet er meget afgørende i forhold til frafald. 

 Det er vigtigt at bruge kræfterne på at få de rigtige ind og finde ud af, hvem der er de rigtige 
studerende. 

 Hvis man føler en stærk tilknytning til sit studie er tendensen til at falde fra mindre.  

 Kan man bruge principperne fra PBL modellen til at skabe mere sammenhold og tilhørsforhold? 

 Et billede af, hvem der aftager LFP kandidater efterspørges fra panelet. 

 Et konkret aftagerperspektiv. Spinkle fortællinger når det kommer til, hvad der er derude og hvilke 
profiler der kan aftages. Centralt at det ikke bliver for internt funderet. Det er vigtigt, at der er 
orden i sagerne internt, men det er også vigtigt at vide, hvem der kommer ud bagefter, hvem de er 
og hvad de kan. Brug flere ressourcer på at få de rigtige ind fra start, så det er de rigtige, der 
kommer færdige ud på arbejdsmarkedet. 

 Konkret forslag fra medlems egen praksis: Kontraintuitive tab: Niveauet blev hævet og selvom den 
frygtede konsekvens var større frafald, var oplevelsen faktisk det modsatte. Hævet niveau gav 
mindre frafald.  

 Undersøgelse og fokus på, hvad der sker i processen efter endt studie? Der kunne være en 
aftagertænkning i det. Hvad er der behov for? Hvis nogle givne processer skal løses i fremtiden, 
hvilke kompetencer skal så i spil i forhold til fremtidige ledelsesopgaver? 

 Hvor på kortet befinder LFP sig i forhold til andre uddannelser. Hvordan ser karrierestigen ud? Det 
er vigtigt at have et klart billede af karrieremulighederne og tænke strategi ud fra dette billede. 

 Vejen fra kandidatuddannelserne ind i forskeruddannelsen. Man skal vise sig på den internationale 
bane. Overgangen findes ikke naturligt. En form for koordination mellem ph.d.-skolen og 
kandidatuddannelserne. Udnytte den mulighed som instrument. Være bevidst om, hvilke andre 
uddannelser der er i feltet. 

 Det at komme fra en grunduddannelse ind i et forskermiljø – en anden diskurs et andet sprog man 
skal lære. Hvordan får vi lært det akademiske sprog – det akademiske virke? Hvordan skal vi finde 
de rigtige studerende også på længere sigt?  

 Helt centrale kompetencer hos de studerende er, at de skal være robuste personligheder, nogle 
som kan indordne sig, men også tænke selv. 

 Værdier skal stå i spidsen. Hvordan finder vi dem? Kunne man lege med tanken om at man kunne 
arbejde med små videosessioner af sig selv, som ansøgning til uddannelsen? 

 Forslag om en mentorordning med en fra ældre årgang. Kunne man udvide SUS til at man havde 
partneren i hele de to år, som en fast klippe igennem hele forløbet? 

 Forventningsafstemning med de nye studerende. Kunne man arbejde med at 
forventningsafstemme med dem, så det ikke kommer bag på dem, hvilke krav der er til dem. 

 Er det dem der ikke kommer i en gruppe, der falder fra? 

 Kunne man gøre mere for at afstemme og tydeliggøre målene for de studerende, så det bliver mere 
klart, hvad og hvem de bliver bagefter? 

 

Ad punkt 5 - Oplæg og spørgsmål om Masterspecialiseringen KREA v. lektor Julie Borup Jensen  

Julie fortæller om KREA masteruddannelsen 

Pointer fra efterfølgende diskussion: 



4 
 

 Kontraproduktivt at have medarbejdere, der har den opfattelse, at innovation altid handler om at 
starte noget nyt selv. For professionsuddannelserne ligger det store potentiale i implementeringen 
af nogle organisatorisk understøttede tiltag.  

 Definition af innovation er jo netop også, at man implementerer noget i fælleslab og ser hvad det 
skaber af resultater. 

 Forholdet mellem det kreative individ og det kreative fællesskab kommer i fokus.  

 Bliver fokus for individualistisk, skal man være opmærksom på signalværdien? Fanger man de 
kreative eller fanger man dem der bare gerne vil ud og implementere noget? 

 Man skal også kunne være innovativ på de resultater, der allerede er skabt og ikke altid bare 
implementere og opfinde noget nyt, man kan sætte sit navn på. 

 Vigtigt at sætte fokus på innovation som en organisatorisk kompatibilitet.  

 Hvis reformerne skal give mening kræver det også, at man kan være innovativ inden for rammerne. 
Der findes så mange gode redskaber ude i verden. Når der indimellem er nogle begavede koncepter 
ville det være dejligt, hvis der var nogle ambassadører derude, der ville bære det videre og ikke kun 
fokusere på, hvad man selv skaber som individ eller gruppe. 

 Konsolidering: Innovation skal også ses fra lokal kontekst – der er opfundet noget derude og at vi 
her i vores lille virksomhed kan få det implementeret og til at fungere er jo også innovativt. 

 Hvilken forskel vil det komme til at gøre ude i en praksis, hvis en medarbejder får denne 
uddannelse. Hvordan kan vi udvikle det eksisterende kursustilbud med de kompetencer, en 
medarbejder vil få ved at tage denne uddannelse? 

 Det forretningsmæssige er vigtigt. Hvis en medarbejder foreslog dette, ville en leder tænke, hvilken 
værdiskabelse, virksomheden ville få med denne uddannelse her frem for fx en proceskonsulent? 
Hvilken værdi vil den give? Hele den offentlige sektor kigger i nedadgående indtægtskurver, så det 
ville klart være et perspektiv i forhold til bevilling. 

 Uddannelsen er forskningsbaseret. Det bliver mere vidensbaseret, når man sætter kreative og 
innovative processer i gang i sin organisation. Man kan ikke vide, men kun sandsynliggøre at folk 
kommer ud i den anden ende og kan noget. 

 Hvad består brandet i? – Det handler også om, hvad dem der kommer ud fra uddannelsen er i stand 
til efterfølgende. 

 Det kunne være en master til den dygtige medarbejder, som mangler en master for at kunne blive 
lektor. 

 Det skal perfektioneres og gøres sublimt, hvis man som chef skal synes, at det er værd at sende 
medarbejdere af sted til. 

 

Ad punkt 6 - Oplæg og spørgsmål om LFP v. to specialestuderende 

Mads og Lisa fremlægger deres perspektiver på de styrker og kompetencer, de har fået med sig fra deres 

LFP studie, og mener, at de som studerende er blevet gode til at byde ind med konkrete handlemuligheder 

og forløb. De har bl.a. fået kompetencer til at lave et forløb, Identificere problemstillinger, udvikle noget til 

at gøre noget ved dem. Mads siger bl.a.: ”Det, der er sket på KA, som er forskelligt fra min BA er, at jeg er 

gået fra at have nogle faglige kompetencer til at have en faglig identitet. PBL modellen er et stærkt brand. 

Lisa fokus er meget på processen: ”Det at processen kan være et mål i sig selv – at alt ikke altid handler om 

et muligt resultat. Ting jeg gør, som er selvfølgeligheder for dem – at man opdager/ser nogle ting som 

kunne være anderledes. I sin praksis får man en enorm respekt for de aktører der er i den. Man har 

redskaber til at rumme den og at se tingene fra forskelige vinkler” 

Diskussion i forlængelse af oplæggene: 
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Panelet spørger ind til, hvor de to studerende tænker sig selv fremadrettet? Er det primært 

uddannelsessektoren?   

Panelet ønsker desuden en udfoldelse af dimensionen med problemløsning og hvilke typer af problemer 

man som studerende identificerer og arbejder med. Hvad er konsekvensen af den implementering man 

som studerende arbejder med?  

En LFP’er kan bruges i mange kontekster i forhold til at byde ind med en ide om, hvordan man kan 

planlægge nogle læringsprocesser, hvordan man kan få planlagt nogle forløb, som gør at personalet trives 

og udvikler sig. Hvad har skolelederne af indflydelse på elevernes frustrationer? 

 

Ad punkt 7 - Diskussion og idégenerering vedr. beskæftigelse for LFP-studerende og rekruttering til Krea 

 Alle akademiske uddannelser er optagede af, om de folk, der uddannes kommer i arbejde bagefter. 
Hvad kan uddannelserne gøre mens de studerende stadigvæk er på uddannelsesstedet for at sikre 
dem beskæftigelse og ruste dem til den virkelige verden? 

 Man bør ikke gå alt for rationelt til værks. En meget empirisk uddannelse. Det med brandingen eller 
fortællingen om, hvad det er man kan og studerende, der formår at bruge det, de har med sig. Det 
er ofte, at man ikke kan koble sine kompetencer til en genkendelig praksis. 

 Det handler om fortællingen – have mange touch points – tale med mange. Indholdet i 
uddannelsen kan være fint, men erfaringen er, at der er sjældent spørges ind til det konkrete 
indhold på ens uddannelse, når man søger job. Det handler derimod om, at man fremstår 
kompetent. 

 Vigtigt med praksis. Fokus på bevidstgørelse af det. Rekruttering sker ofte i forlængelse af praksis 

 Hvis man som arbejdsgiver skal ansætte jeres studerende, er det ikke bare eksamensbeviset de 
kigger på, men også om der er tale om handlekraftige mennesker med robusthed. Det er meget 
mere end selve uddannelsen.  

 Når man kommer fra en akademisk verden er man vant til fordybelse. Så snart man træder ind og 
får løn, har man ikke længere god tid, for tid er penge. Mangelvare fra AAUs side, at man gør for lidt 
ved den kompetence, der handler om købmandsskab. Som studerende er man vant til, at man i en 
opgave har sin egen tid. Når man er ansat har man kun et givent antal timer til opgaven. Man skal 
være sin løn værd. Tid bliver til penge. Et aspekt og en kulturforskel fra den studerendes verden ud 
til arbejdspladsen. 

 

Afrundende diskussion af panelets ønsker og kommentarer til kommende møder: 

Det er et krav, at der skal være aftagerpaneler på AAU, og det er en fantastisk mulighed for samarbejde 

med det arbejdsmarked, som AAU sender dimittender ud i. AAU vil gerne blive klogere, så der kan udvikles 

uddannelser, der har relevans for arbejdsmarkedet. 

Diskussion af følgende spørgsmål: Hvad kan drive jer til at komme? Hvad skal sådan et møde indeholde, for 

at I har lyst til at prioritere at komme? 

Kommentarer fra panelet: 

 Det skal give mening. Behov foren specifik ramme omkring, hvad man som medlem forventes at 
bidrage med på møderne, så man kan forberede sig godt og tænke nogle tanker inden mødet. 
Færre ting på dagsorden og mindre rush, så der er tid til fordybelse. 
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 Vi skal have en diskussion af, hvad panelet rent faktisk kan bidrage med. Mindre fokus på det 
interne og mere fokus på rollen som aftagere. Som aftagerpanel skal man være ”kritiske venner”.  
Input fra møderne skal kunne omsættes til noget konkret. 

 Gerne konkrete spørgsmål til forberedelse inden møderne. 

 Mere tid til kernen – mere rammesatte diskussioner, hvor panelet får mulighed for at forberede 
nogle tanker. 

 Positivt at møde de studerende og tale med dem.  
 

Ad punkt 8 - Opsamling og afslutning v. Christian 

 


