UDDANNELSESUDVALGETS (UU) ÅRSBERETNING
for perioden marts 2018 – Februar 2019
UU består af 6 medlemmer:
 4 repræsentanter valgt af FORUM for uddannelsesstederne
 1 repræsentant valgt af generalforsamlingen
 1 repræsentant valgt af bestyrelsen
Derudover deltager en medarbejder fra sekretariatet i udvalgets møder som referent
I det forløbne år har der været en del afgang og tilgang af medlemmer i udvalget.
Medlemmer:
Repræsentanter for Forum:
 Hanne Bloch Gregersen (EFT-instituttet). Genvalgt d. 7/2 2019 . Formand for UU. Har desuden
deltaget som UU’s repræsentant i hhv. kvalitetsudvalgets møder d. 20/9 2018 og d. 7/1 2019,
og i bestyrelsens møder (v. skriftligt og telefonisk indlæg til d. 3/12 2018), v. fremmøde d. 8/1
2019 og d. 14/2 2019.
 Martin Tidén (Institut for Emotionel Integration). Udtrådt af udvalget pr. 6/6 2018 - og dermed
også som udvalgets repræsentant i bestyrelsen.
 Anette Krogh (Kempler instituttet. Udtrådt af udvalget i august 2018.
 Henrik Hass (Vedfelt Instituttet). Udtrådt af udvalget 7/2 2019. Deltog som UU’s repræsentant i
bestyrelsesmødet d. 29/8 2018.
 Vibeke Møller. (IPSICC) Valgt på Forum mødet d. 25/9 2018 og genvalgt d. 7/2 2019
 Vivian Hansen (Hildebrandt Instituttet). Valgt på Forum mødet d. 7/2 2019
 Kaj Andersen (Psykoterapeutuddannelsen A/S). Valgt på Forum mødet d. 7/2 2019
Repræsentant for generalforsamlingen:
 Maja Nissen. Genvalgt på generalforsamlingen d.3/3 2018
Repræsentant for bestyrelsen
 Pia Jeppesen (DPFOs formand). Udtrådt af udvalget, da hun trak sig som formand i december
2018
 Lene Asbæk (DPFOs konstituerede formand) fra hun tiltrådte som konstitueret formand i januar
2019
Møder:
UU har siden sidste generalforsamling afholdt 3 møder: 6/6 2018, 20/8 2018 og 14/1 2019, og afviklet
to Forum møder d. 25/9 2018 og d. 7/2 2019.
På første møde konstituerede udvalget sig, genbekræftede det overordnede mål samt de
arbejdsopgaver og den relation til kvalitetsudvalget og bestyrelsen, der blev beskrevet ved
konstitueringen i 2017 . På andet og tredje møde debatteredes input fra repræsentanterne i

bestyrelse og kvalitetsudvalg og der udarbejdedes dagsorden til de to afholdte møder i Forum for
uddannelsesstederne(FFU).
UU’s definition af arbejdsopgaver:
 Bindeled ml. kvalitetsgruppen, bestyrelsen og Forum.
 Praktiske forhold omkring afholdelse af møder I Forum, herunder udarbejdelse af dagsorden
 Formidlende og strukturerende funktion i relation til Forum.
UU´s relation til kvalitetsgruppens arbejde:
Vores mål har fortsat været at fungere som et bindeled ml. kvalitetsgruppen og Forum. At etablere
dialog med kvalitetsgruppen, at debattere kvalitetsgruppens oplæg/delforslag og forelægge disse og
vores tanker herom til Forum, og bringe reaktioner, ønsker, holdninger, ideer og forslag fremkommet
på Forummøder til kvalitetsgruppen. Dette mål har vi fortsat forfulgt.
Forberedelse af møder i FFU:
Vores mål har fortsat været at bidrage til at Forum møderne blev så vedkommende, relevante,
rummelige og gensidigt respektfulde, at de deltagende uddannelsessteder oplevede det som
meningsfuldt og givende at deltage. Det har vi forfulgt ved
 at levere gennemarbejdede, velbegrundede og meningsfuldt uddybede dagsordener i tide til
 at uddannelsesstederne har haft mulighed for dels at forberede sig, dels at foreslå supplerende
dagsordenspunkter, og dels at rundsende skriftlige indlæg til debatten på forhånd
 at strukturere møderne med et indledende ’kreativt indslag’ ledet af forskellige
uddannelsessteder, vekselvirkninger mellem gruppe- og plenum dialoger, og forhåndsforslag om
ordstyrere fra UU, hvis ingen andre ønskede at stille sig til rådighed, samt realistisk tidsstyring,
hvis vi fik hvervet (hvad vi har fået!)
Det er vores indtryk – underbygget af feedback fra mange uddannelsessteder - at det fortsat har
været med til at understøtte, at de deltagende medlemmer i Forum møderne har bidraget åbent med
deres synspunkter og holdninger og oplevet møderne som relevante og afholdt i en respektfuld og
god atmosfære.

På UU-medlemmernes vegne vil jeg sige, at det har været meningsfuldt og værdifuldt for os at stille os
til rådighed for arbejdet.
Hanne Bloch Gregersen, formand for UU

