
Aftagerpanelmøde i Digital Design 
 

Onsdag d. 12. januar 2022 kl. 16.00 - 19.30 - Zoom 

  
Referat 

 
Deltagere:  
Rie Scheuermann, Michael Harboe, Sarah Kirkeby, Brian Ravn, Jens Christiansen, Cecilie Dannisøe 
 
Camilla Rosengaard, Pernille Rydén, Lone Malmborg, Signe Yndigegn, Jörn Christiansson, Rikke Budolfsen.  
 
Afbud: Nanna Engberg, Britt Rifbjerg Hertsdal, Jens-Christian Godskesen, Laurens Boer 
  

Dagsorden:  

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde  

• Referat godkendt 

 

3. Nyt fra ITU 

Rektor Martin Zachariasen er trådt tilbage per 31 december 2021. Pro-rektor Jens-Christian Godskesen er 

interim rektor 

Campus Vejle projektet blev ikke til noget og arbejdet er stoppet. 

ITU har i dag indmeldt dets forslag til dets 5% - 10& nedskæring af studiepladser til Ministeriet. Samtidigt 

har ITU søgt om at oprette 200 nye studiepladser samt basismidler til at oprette dem. 

 

4. Velkommen til Cecilie Dannisøe (1508) 

 

5. Diskussion og godkendelse af nye Employment Tickets – nu kaldet Employability Profiles.  

Employment Tickets har fået nyt format og indhold. Employability Profiles kan findes i 

Aftagerpanelrapporten. 

Pernille Rydén redegjorde for baggrunden for det nye format.  

Kort fortalt så ønsker ITU med revideringen at give studerende mere ejerskab (empowerment) i stedet for 

at blive givet en ”billet”.  

De 5 temaer i Employability Profiles er formuleret på tværs af alle ITU uddannelser og det har så været på 

til uddannelserne at omsætte disse til deres unikke program.   



Panelet var generelt glade for det nye format, som også vurderes til at være lettere at gå til og 

kommunikere. Panelet ønsker samtidigt at få muligheden for at kommentere yderligere og direkte på 

Employability Profiles. Rikke tilføjer en Word version til Aftagerpanelrapporten.  

 

6. Eventuelt:  

Opdatering på fastholdelsesinitiativer: DDIT studerende (med støtte fra linjelederne) har i efteråret 

oprettet en DDIT Aktivitets Komite – DAK, som allerede i efteråret har afholdt de første faglige og sociale 

aktiviteter med økonomisk støtte fra Dean of Educations pulje. De er meget aktive. Der afholdes møde med 

DAK inden semesterstart mhp. aktiviteter i foråret, f.eks.  en speaker series. Vi forventer at inddrage 

Panelet i dette.  

Opdatering på tilmeldinger til specialiseringerne: Panelet har tidligere diskuteret specialiseringerne og fået 

fremsendt tilmeldingstal for samme. Som svar på spørgsmål fra Panelet, så fortalte KDDIT Linjeleder at 

tilmeldingstallene var som forventede og at der var en god spredning af tilmeldinger på tværs af 

specialiseringerne.  

Panelmedlem Jens Christiansen fortalte, at han var meget glad for samarbejdet med Jörn på kurset DDIT 

Foundations i efteråret, hvor han og en kollega har en mentorrolle på projekterne. Det har nu kørt i tre år. 

Som opfølgning blev det aftalt at lave et Panelmøde i maj hvor virksomhedssamarbejde med og på 

uddannelserne bliver diskuteret, herunder projektsamarbejde, samarbejde med kurserne, hvordan 

uddannelserne ses med virksomhedsbriller på. Konkret fremlægges også et overblik over uddannelserne. 

Det foreslås afholdt i Virsabis lokaler i Bredgade.  

 

7. Diskussion af Aftagerpanel rapport   

Det blev besluttet at arbejde i det fælles dokument i Teams.  

Formanden fastlagde følgende proces for udarbejdelsen af Rapporten: 

• Indtil 28 januar: Panelet kommer med kommentarer og input i Rapportskabelonen i 

Teams.  

• 29 januar – 04 februar: Rie reviewer og skriver kommentarerne sammen.  

• 04 – 08 februar: Panelet gennemlæser og godkender rapport.  

• Senest 10 februar: Rie sender endelig godkendt rapport til Rikke.  

 

 

 

 

13 januar 2022/Rikke 

Publiseret uden kommentarer 08 marts 2022 
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