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Kvalitetssikring af Skov- og landskabsingeniøruddannelsen 

Indledning 

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen (SLING) udbydes af Sektion Skov-

skolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Det Natur- og 

Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (SCIENCE). 

Skovskolen udgør en af IGNs fem sektioner. Skovskolen er et praksisnært 

uddannelsescenter, der arbejder med erhvervs- og professionsrettede uddan-

nelser, kurser, rådgivning og udvikling inden for skov, park, landskab og fri-

luftsliv.  

SLING er en 4-årig professionsbacheloruddannelse (PBA). Regler, rammer 

og kvalitetssikring af uddannelsen følger lovgivningen for professionsba-

cheloruddannelser samt Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspo-

litik for uddannelser baseret på ”European standards and guidelines for in-

ternal quality assurance within higher education institutions” (ESG).  

IGN har det kvalitetsmæssige ansvar for uddannelsen og afrapporterer årligt 

til fakultetsledelsen på SCIENCE, som afrapporterer til Københavns Uni-

versitet. Kvalitetssikringen skal sikre, at uddannelsen fortsat har et højt fag-

ligt niveau, hvor dimittenderne er eftertragtede og kan gå direkte i job og 



 

SIDE 2 AF 18 styrke udviklingen af skov- og naturforvaltningserhvervet nationalt og inter-

nationalt.  Kvalitetssikringen skal være med til løbende at videreudvikle og 

styrke uddannelsen og IGN sektion Skovskolens position som en attraktiv 

uddannelsesinstitution. 

Eftersom SLING adskiller sig på en række punkter fra de akademiske ud-

dannelser på universitetet, er fokus i kvalitetssikringen på en række områder 

lidt anderledes, men følger, hvor det er muligt, procedurerne på SCIENCE. 

IGNer ansvarlig for kvalitetssikring af uddannelsen og det overordnede le-

delsesmæssige ansvar ligger hos institutlederen.  

Praktik er en helt central del af en professionsbacheloruddannelse, hvorfor 

der er særlige kvalitetssikringsprocedurer for at sikre et højt fagligt niveau i 

praktikken, mens afholdelse af kurser og eksamen følger KUs blok og uge-

struktur og dermed stort set følger SCIENCE kursusevalueringsprocedure. 

Studieordningen for uddannelsen revideres én gang årligt. Studieordningen 

er opdelt i en specifik del og en fælles del, der dækker SLING og søsterud-

dannelsen til Have- og parkingeniør (HOPI). SLING er organiseret som øv-

rige professionsbacheloruddannelser i Danmark med et Studieråd og et Ud-

dannelsesudvalg, jf. (bilag 1). Endvidere har uddannelsen eget censorkorps, 

som deles med Have- og parkingeniør. Kvalitetssikringen af Have- og park-

ingeniøruddannelsen ligger i regi af Erhvervsakademi Sjælland.  

Dette notat beskriver arbejdet med bevidst at sikre og udvikle kvaliteten af 

Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, herunder udvikling af praksis og 

en beskrivelse af, hvordan vi systematisk og løbende arbejder med uddan-

nelsens kvalitet, herunder fokusområder på uddannelsen.  

Notatet er bygget op efter ESG standarderne: 

ESG 1.1 – Politik og procedurer for kvalitetssikring 

ESG 1.2 – Godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af uddannelser og 

grader 

ESG 1.3 – Bedømmelse af de studerende 

ESG 1.4 – Kvalitetssikring af underviseres kompetencer 

ESG 1.5 – Læringsressourcer og støtte til de studerende 

ESG 1.6 – Informationssystemer 

ESG 1.7 – Offentlig information 

 

ESG 1.1 - Politik og procedurer for kvalitetssikring 



 

SIDE 3 AF 18 Lovgrundlag for uddannelsen 

Kvalitetssikringen af SLING følger gældende lovgivning på området, herun-

der dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser. For uddannel-

sen findes en uddannelsesbekendtgørelse. Følgende centrale bekendtgørelser 

følges: 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skov- og land-

skabsingeniør (BEK nr. 608 af 4.6.2010): 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132223 

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-

dannelser (BEK 1047 af 30.06.2016): 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397 

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nr. 

1500 af 02.12 2016 (Eksamensbekendtgørelsen):  

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160839 

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksa-

mensbekendtgørelsen) nr. 1062 af 30.06.2016:  

www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183445 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på 

Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen): 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998 

Dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser:  

www.ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumenta-

tion/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifi-

kationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf 

Studieordning for skov- og landskabsingeniøruddannelsen:  

www.skovskolecensor.dk 

a. Centrale indikatorer for uddannelseskvalitet 

SLING måles og monitoreres på en række parametre. For nogle af disse har 

KU fastsat en målbar standard for kvalitet og for nogle har IGNs ledelse fas-

stat en standard, som er godkendt af Rektor. Alle standarderne følger som 

udgangspunkt SCIENCE standarder, men er tilpasset de uddannelsesmæs-

sige rammer.  

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132223
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160839
www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183445
http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998
http://www.ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf
http://www.ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf
http://www.ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/andre/dk-videregaaende/kvalifikationsramme_dk_videregaaende_uddannelse_20080609.pdf
http://www.skovskolecensor.dk/


 

SIDE 4 AF 18 De fremhævede punkter herunder udgør såkaldte målbare standarder, hvor 

der årligt redegøres i forhold til statistik og de fastsættes måltal, jf uddannel-

sens uddannelsesredegørelse. 

De ikke fremhævede punkter udgør øvrige parametre, hvor der årligt rede-

gøres i forhold til statistik, men uden fastsatte måltal, jf. uddannelsens ud-

dannelsesredegørelse.  

 Optag 

 Bestand 

 Antal grader 

 Første års frafald 

 Frafald hele uddannelsen  

 Gennemførelse på normeret tid og normeret tid plus et år  

 ETCS per studerende 

 Eksamensklagestatistik 

 Gennemsnitlig studietid  

 Ledighed 

 Antal udrejsende udveksling  

 ViP/DVIP-ratio i årsværk 

 Stud/ViP-ratio i årsværk 

 Studiestart 

 Studie-og karrierevejledning 

 Pædagogisk kompetenceudvikling 

 

b. Organisation og ansvarsfordeling 

Kvalitetssikringen af SLING er udlagt til IGN. Kvalitetssikringen varetages 

lokalt af Sektion Skovskolen, som afrapporterer direkte til ledelsen på IGN 

(Se bilag 1). Ansvaret omfatter kursus- og undervisningsevaluering, evalue-

ring af praktik, evaluering af uddannelsen, revision af studieordninger, dia-

log med erhvervet (Uddannelsesudvalg og Ekspertudvalg), dialog med stu-

derende (Studieråd) samt øvrige elementer af kvalitetsmæssig relevans, jf. 

parametrene for uddannelseskvalitet (ESG 1.1.a). IGN afrapporterer til de-

kanen på SCIENCE én gang årligt, jf. SCIENCE procedurer. 

 

c. Krav til indholdet af fakulteternes procedurer 

Kvalitetssikringsprocedurerne følger organisering af kvalitetssikringen af 

SLING på IGN (Bilag 1). Kvalitetssikringen følger systematikken beskrevet 

i årshjulet (Bilag 2). Se i øvrigt kvalitetssikringsprocedurerne på SCIENCE: 

www.science.ku.dk/fakultetet/kvalitetssikring/ 

http://www.science.ku.dk/fakultetet/kvalitetssikring/
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d. Lokal udfoldelse af kvalitetssikringspolitikken 

Kvalitetssikringen godkendes af IGNs ledelse og offentliggøres via IGNs 

hjemmeside. www.ign.ku.dk/om/skovskolen/kvalitetssikring-af-uddannel-

ser/ 

 

ESG 1.2 - Godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af 

uddannelser og grader 

a. Kvalitetssikring af studieordninger og kursusbeskrivelser, herunder 

kompetenceprofil, målbeskrivelser og bedømmelseskriterier 

Studieordningen revideres én gang årligt. Studielederen udarbejder et for-

slag til studieordningen i samarbejde med Kursus- og uddannelsessekretari-

atet på baggrund af input fra kvalitativt og kvantitativt materiale, i form af 

den årlige uddannelsesredegørelse, der udarbejdes i marts måned, kursusle-

derens skriftlige evaluering, der udarbejdes efter hvert kursus, den årlige 

censorformandsskabsberetning, dimittendundersøgelser, uddannelsesstatik 

samt input fra Studieråd, Ekspertudvalg og Uddannelsesudvalget. I studie-

ordningsarbejdet sikres, at uddannelsen lever op til Dansk kvalifikations-

ramme for videregående uddannelser samt gældende love og bekendtgørel-

ser. Uddannelsesudvalget indstiller Studieordningen til godkendelse hos In-

stitutlederen i februar måned. 

Studielederen faciliterer processen med kursusledernes årlige revision af 

samtlige kursusbeskrivelser med baggrund i den vedtagne studieordning. 

Kursuslederne sørger for opdatering af de enkelte kurser med udgangspunkt 

i input fra de studerendes evalueringer samt input fra Studieråd, Ekspertud-

valg, Censorformandsskab og Uddannelsesudvalg. Studielederen godkender 

kursusbeskrivelserne endeligt, og Studieadministrationen på SCIENCE of-

fentliggør kurserne i KUs kursusdatabase www.kurser.ku.dk i marts måned. 

b. Procedure for undervisningsevaluering, herunder projekter,  

praktik, feltstudier og udlagt undervisning 

Kursusevalueringerne har til formål løbende og systematisk at indsamle det 

nødvendige vidensgrundlag til at kunne kvalitetssikre og udvikle det faglige 

og pædagogiske indhold i undervisningen.  

Undervisningen evalueres af de studerende efter endt undervisning via SCI-

ENCE evalueringsportal. Kursuslederen udarbejder på baggrund af de stu-

derendes kursusevalueringer, egne betragtninger samt på baggrund af en di-

http://www.ign.ku.dk/om/skovskolen/kvalitetssikring-af-uddannelser/
http://www.ign.ku.dk/om/skovskolen/kvalitetssikring-af-uddannelser/
http://www.kurser.ku.dk/


 

SIDE 6 AF 18 alog med censor en skriftlig afrapportering (Kursuslederens skriftlige evalu-

ering) senest 3 uger efter afsluttet kursus. Kursuslederen skal i denne op-

samling blandt andet reflektere over litteratur, undervisningsformer, kursus-

indhold, eksamen og sammenhæng med andre fag. Kursuslederens skriftlige 

evaluering indgår som bilag på det førstkommende Studierådsmøde og pla-

ceres af kursuslederen i en mappe på StudieINFO1 (Se bilag 3), som er til-

gængelig for alle studerende, således at alle har indsigt i kvalitetssikringen 

af undervisningen. 

 

Studielederen har i samarbejde med kursuslederen ansvaret for opfølgning 

på eventuelle fokusområder. Ved gentagne problemer involveres Studieråd, 

Uddannelsesudvalget og forstander afhængig af problemets karakter. 

 

Principielle forhold, alvorlige og gentagne problemstillinger i kurserne kan 

bringes videre til Uddannelsesudvalget af Studierådets medlemmer, hvor 

forstanderen sikrer opfølgningen.  

 

Praktik 

De studerende har sammenlagt ¾ års praktik og indgår selv praktikaftaler 

med en relevant praktikvirksomhed med hjælp og vejledning fra Skovsko-

len. Der er stor opbakning til uddannelsen fra erhvervet, så der har altid væ-

ret flere praktikpladser end studerende. Der afholdes en årlig praktikværtaf-

ten og diverse informationsmøder med henblik på at sikre, at de studerende 

indgår relevante praktikaftaler i faglige relevante virksomheder.  

Praktikforløbets faglige indhold sikres gennem dialog med praktikværter, 

praktikopgaver og et årligt praktiktræf. Praktikken evalueres skriftligt af 

praktikanter og praktikværter. Praktikkoordinator sammenfatter de forskel-

lige input i ”Praktikkoordinatorens skriftlige evaluering”. Evaluering indgår 

som bilag på det førstkommende Studierådsmøde og placeres af praktikko-

ordinatoren i en mappe på StudieINFO (Se bilag 3), som er tilgængelig for 

alle studerende, således at alle har indsigt i kvalitetssikringen af praktikken. 

Studielederen har i samarbejde med praktikkoordinatoren ansvaret for op-

følgning på eventuelle fokusområder. Ved gentagne problemer involveres 

                                                 
1 StudieINFO er en digital platform under Absalon til udveksling af informationer og kom-

munikation mellem ledelse, undervisere, studerende og øvrige ansatte på Skovskolen.  På 

sigt vil disse informationer være at finde på KU-Net på uddannelsessiden. StudieINFO fun-

gerer ydermere som en interaktiv platform hvor den studerende kan aflevere projekter og 

opgaver, tilmelde sig aktiviteter samt deltage i diverse undersøgelser.  
 



 

SIDE 7 AF 18 Studieråd, Uddannelsesudvalget og forstanderen afhængig af problemets ka-

rakter. 

Principielle forhold, alvorlige og gentagne problemstillinger i praktikken 

kan bringes videre til Uddannelsesudvalget af Studierådets medlemmer, 

hvor forstanderen sikrer opfølgningen. 

De studerende opfordres til at tage praktikophold samt evt. dele af uddan-

nelsen i udlandet. Det er praktikkoordinatorens og Kursus- og Uddannelses-

sekretariatets ansvar at informere de studerende om mulighederne. Der ind-

samles årligt data for hvor mange, der har været i praktik og uddannelsesfor-

løb i udlandet. Data placeres i mappe på StudieINFO. I de centrale indikato-

rer for uddannelseskvalitet fremgår målsætningerne for andelen, der tager 

praktik i udlandet. Dette behandles i den årlige uddannelsesredegørelse.  

c. Procedure for årlige uddannelsesredegørelser 

Studielederen udarbejder årligt en uddannelsesredegørelse, hvor der på bag-

grund af de tilgængelige data gøres status for uddannelsen og udviklingen af 

strategien. Uddannelsesredegørelsen skal være udarbejdet d. 1. april. Ud-

dannelsesredegørelse godkendes af IGNs ledelse og inddrages i IGNs årlige 

afrapportering af kvalitetssikringen af uddannelserne Skov- og Landskabsin-

geniør, Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed og Friluftsvejle-

deruddannelsen til dekanen pr. 1 september. Ved udarbejdelsen bruges uni-

versitets skabelon for uddannelsesredegørelser. 

d. Procedure for uddannelsesevaluering 

Studielederen udarbejder på baggrund af input fra Uddannelsesudvalget og 

Ekspertudvalg hvert 6. år (første gang i 2020) en evalueringsrapport til 

IGNs ledelse, som godkendes af Institutlederen og drøftes i Uddannelsesud-

valget samt i et til lejligheden sammensat eksternt panel fra sektoren. IGN 

afrapporterer til SCIENCEs ledelse. Ved udarbejdelsen bruges universitets 

skabelon for uddannelsesevaluering. Der har endnu ikke været foretaget en 

uddannelsesevaluering og den præcise procedure fastlægges og beskrives i 

2019. 

e. Procedure for udvikling af nye uddannelser 

Her følges SCIENCE procedurer. 

f. Procedure for lukning af uddannelser 

Her følges SCIENCE procedurer. 

g. Procedure for dialog med dimittender 

Tæt kontakt til dimitterede skov- og landskabsingeniører er et vigtigt ele-

ment i at udvikle den professionsrettede uddannelse. Det giver mulighed for 



 

SIDE 8 AF 18 løbende vidensdeling og erfaringsudveksling mellem uddannelse og er-

hverv. Endvidere giver det mulighed for at målrette initiativer, som kan 

sikre den enkelte studerende en god overgang mellem uddannelse og job.  

Kursus- og uddannelsessekretariatet har ansvar for etablering og årlig opda-

tering af liste med kontaktoplysninger på de studerende, der dimitterer. I den 

forbindelse opfordres dimittender til at fortsat at anvende deres KU-alumne 

mail. 

 

Undervisere og studielederen på SLINGhar løbende kontakt med dimitten-

der og andre aktører i erhvervet. Dette finder sted dels gennem Ekspertud-

valg, dels gennem praktikordningen og dels gennem faglige ekskursioner og 

individuelle projekter.  

 

Studielederen har ansvar for afholdelse af en slutevaluering af uddannelsen 

for de studerende, som er dimitteret. Slutevalueringen er udarbejdet som et 

spørgeskema, der sendes til de studerende i forbindelse med dimissionen. 

Resultater af evalueringen afrapporteres til leder af IGNs sektion Skovsko-

len, IGNs viceinstitutleder for undervisning og Uddannelsesudvalget, som 

på baggrund heraf kan tage stilling til eventuelle ændringer i optag, kurser, 

uddannelsesstruktur, studieordningen og studiemiljø.  

 

Ud over dette har Københavns Universitet ansvaret for at gennemføre dimit-

tendundersøgelser for alle universitetets uddannelser. 

 

h. Procedure for dialog med aftagerpaneler 

Der er ikke etableret et aftagerpanel for uddannelsen men derimod tre ek-

spertudvalg og et Uddannelsesudvalg. 

Ifølge Dansk Kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelserne 

skal de studerende kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og 

mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professio-

nen. Endvidere skal den studerende kunne identificere egne læringsbehov 

og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professio-

nen. For at sikre disse læringsmål er det vigtig, at der under uddannelsen er 

tæt kontakt til skov- og landskabssektoren. 

Kursusleder for de enkelte fag har til ansvar at have kontakt med det afta-

gende erhverv. Det kan være i form af faglige netværk eller kontakt til en 

tilsvarende undervisningsinstitution. På SLING findes tre ekspertudvalg: 

”Skov Ekspertudvalget”, ”Landskab Ekspertudvalget” og ”Ledelse/Øko-



 

SIDE 9 AF 18 nomi Ekspertudvalget”. Hvert ekspertudvalg har en udvalgssekretær/ facili-

tator, og formanden for Ekspertudvalget har sæde i Uddannelsesudvalget. 

Kursuslederne skal løbende være i kontakt med de relevante ekspertudvalg 

inden for fagområdet, herunder deltage i minimum et årligt møde. Referater 

fra ekspertudvalgsmøder sendes til forstander og Uddannelsesudvalg og pla-

ceres i mappe under StudieINFO. Udvalgssekretæren er ansvarlig for op-

følgning på udvalgsmedlemmernes input til kursusindhold og udvikling af 

kurser, herunder at orientere studielederen om udvalgets ønsker og forslag. 

Ekspertudvalgsmedlemmerne udpeges af studielederen for en 4-årig peri-

ode. Udvalgsmedlemmerne skal have faglig relevant baggrund og job inden-

for skov- og landskabssektoren eller har en baggrund, der kan udvikle ud-

dannelsen.  

Uddannelserne har ligeledes kontakt med erhvervet gennem Uddannelsesud-

valget, hvor der afholdes 1-3 årlige møder. Uddannelsesudvalget inddrages 

ved større ændringer i studieordningen og skal årligt indstille studieordnin-

gen til godkendelse hos institutlederen. Her gælder samme procedure, at re-

ferater fra møder placeres i mapper på StudieINFO under uddannelserne. 

Forstanderen har ansvaret for opfølgning på fokusområder, der drøftes i Ud-

dannelsesudvalget. 

i. Procedure for inddragelse af censorformandskaber 

Uddannelsen har sammen med Have- og Parkingeniøruddannelsen eget cen-

sorkorps bestående af cirka 100 censorer. Blandt censorerne vælges et cen-

sorformandsskab med en formand og tre eller fire næstformænd. 

Censorformandskabet medvirker til en løbende dialog om udviklingen i ud-

dannelsen, faget eller fagområdet ved mindst hvert andet år at afholde cen-

sormøder med censorerne i censorkorpset og kontaktmøder mellem 

SLINGog censorerne. Censorformandskabet skal endvidere som led i kvali-

tetssikringen rådgive på grundlag af censorrapporter om uddannelsernes 

kvalitet og hensigtsmæssighed i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til 

videre uddannelsesforløb. Censorformandskabet skal årligt udarbejde en be-

retning til Uddannelsesudvalget og Styrelsen for Videregående Uddannel-

ser. Beretningen forelægges Uddannelsesudvalget og lægges på censorhjem-

mesiden www.skovskolecensor.dk. Studielederen har ansvaret for opfølg-

ning på eventuelle indsatsområder. 

Formandsskabet mødes som minimum hvert andet år, hvor kurser og uddan-

nelsens kvalitet og indhold drøftes. Referatet fra mødet placeres på hjemme-

siden www.skovskolecensor.dk. Studielederen har ansvaret for opfølgning 

på eventuelle indsatsområder.  

http://www.skovskolecensor.dk/
http://www.skovskolecensor.dk/


 

SIDE 10 AF 18 j. Sikring af Erasmusaftaler og udvekslingsbalance 

Sikring af Erasmusaftaler og balancen i udveksling af studerende følger 

SCIENCE procedure jf. godkendelse, tilsyn og regelmæssig evaluering af 

uddannelser og grader pkt. 10, Sikring af Erasmusaftaler og udvekslingsba-

lance. 

ESG 1.3 - Bedømmelse af de studerende 

a. Offentliggørelse af studieordninger og eksamensregler 

Studieordningen offentliggøres på hjemmesiden www.skovskolecensor.dk, 

hvor de seneste fem års studieordninger er tilgængelige. Proceduren for of-

fentliggørelse af studieordninger og eksamensregler følger Kvalitetssikrings 

årshjulet (Bilag 2). 

Eksamensreglerne er indskrevet i Studieordningens fælles del.Eksamensreg-

lerne følger lovgivningen  Bekendtgørelse om eksamen og censur ved uni-

versitetsuddannelser’ (eksamensbekendtgørelsen). 

b. Regler om eksamenssnyd og plagiering 

SCIENCE regler om eksamenssnyd og videnskabelig uredelighed er baseret 

på Københavns Universitets regler om ”Disciplinære foranstaltninger over-

for studerende ved Københavns Universitet”, se www.ku.dk/re-

gel/8/1501.html 

Via uddannelseswebsiderne på KUnet orienteres de studerende om regler og 

retningslinjer for hvornår, der er tale om eksamenssnyd, og hvordan dette 

undersøges samt konsekvenserne af snyd. 

På medarbejderintra på KUnet forefindes procedure for håndtering af eksa-

menssnyd og plagiering, herunder vejledning til håndtering af opstået mis-

tanke om snyd i forbindelse med undervisning eller eksamen.  

c. Procedure for eksamensklager og anker 

Følger Eksamensbekendtgørelsen: ”Bekendtgørelse om eksamen og censur 

ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)”. Censorformands-

skabet har ansvaret for at nedsætte ankeudvalg. 

ESG 1.4 - Kvalitetssikring af underviseres kompetencer 

 

a. Opslag af videnskabelige stillinger 

Kvalitetssikringen af underviseres kompetencer følger SCIENCE procedu-

rer for opslag og besættelse af studieadjunkter og studielektorer. 

http://www.skovskolecensor.dk/
http://www.ku.dk/regel/8/1501.html
http://www.ku.dk/regel/8/1501.html
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Studieleder og undervisere har ansvaret for altid at være opdaterede på de 

pædagogiske principper ved at sikre, at didaktik, undervisningsformer og de 

øvrige rammer understøtter de studerendes tilegnelse af stoffet og ved at be-

nytte disse i undervisningen. Der er tale om teknisk-naturvidenskabelig un-

dervisning suppleret med samfundsvidenskabelige metoder inden for ledelse 

og økonomistyring. Undervisningen foregår både ude og inde, og der er sær-

lig fokus på ude-pædagogik. 

Det sikres, at alle forskere, (studie)adjunkter, (studie)lektorer og professorer 

med undervisningsforpligtelser gennemfører universitetspædagogikum in-

den for 2-5 år efter ansættelse og andre pædagogisk kompetenceudviklende 

kurser.  

Den fortsatte pædagogiske udvikling sikres i den årlige MUS, hvor eventu-

elle pædagogiske tiltag for den enkelte underviser/forsker diskuteres og 

iværksættes.  

Endvidere afholdes en årlig pædagogisk dag. 

c. Pædagogisk kompetenceudvikling  

I forbindelse med ansættelse af nye undervisere vurderes ansøgeren på både 

de faglige og pædagogiske kvalifikationer. Pædagogiske kvalifikationer kan 

udover undervisningserfaring være erfaring fra ledelse, kommunikation, fa-

cilitering og coaching. 

 

Nye undervisere får tildelt en pædagogisk ”body”, som det første år af an-

sættelsen kan vejlede og give feed back til den nyansatte. 

 

Fastansatte undervisere (studieadjunkter), skal lektorbedømmes og gennem-

føre et pædagogisk udviklingsforløb, jf. pkt. ESG 1.4 indenfor de første 2-5 

år af ansættelsen. Endvidere drøftes pædagogiske overvejelser på undervi-

sermøder, og der afholdes pædagogiske temadage for underviserkollegiet. 

Det er studielederens overordnede ansvar at sikre, at deltagere på Pædagogi-

kumkurser har tid til at følge kurset fx ved at have afstemt forsknings/under-

visningsforpligtelse i den undervisningsblok, hvor kurset finder sted, og at 

deltageren har minimum 100 undervisningstimer i det år, der følger umid-

delbart efter kursets start med henblik på at sikre, at deltageren har mulighed 

for at praktisere den ny-erhvervede teori i praksis med det samme. 

d. Udvikling af faglige kvalifikationer 

Undervisernes faglige kvalifikationer opdateres og udvikles løbende gen-

nem videre- og efteruddannelse samt mulighed for praktik og orlov i virk-

somheder aftalt i den årlige MUS. Studielederen har ansvaret for at sikre, at 



 

SIDE 12 AF 18 underviserkollegiet samlet set har de rette faglige kompetencer både hvad 

angår indsigt i relevante erhvervs- og professionsrelaterede emner samt se-

neste forskning og udvikling. 

e. Forskningsbaseret undervisning 

På en professionsbacheloruddannelse skal der være forsknings- og udvik-

lingsbaseret undervisning, der tager udgangspunkt i professionen. 

I følge Dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelser i Danmark 

skal professionsbachelorer have ”udviklingsbaseret viden om professionens 

og fagområdets praksis og anvendt teori og metode”.  

 

Med henblik på at sikre erhvervsrelevans og det professionsrettede niveau 

skal de studerende have undervisere med forskningsbaggrund og/eller pro-

fessionsbaggrund. Der laves en årlig vurdering af, om underviserkollegiet 

samlet set har den rette sammensætning i forhold til undervisere med forsk-

ningsbaggrund og undervisere med relevant erhvervserfaring. På uddannel-

sen indgår gæsteundervisere som en mindre del af undervisningen ligesom 

ekskursioner og praksisundervisning i felten med henblik på at sikre profes-

sionsrelevansen. 

 

Dette vurderes og afrapporteres i den årlige uddannelsesredegørelse.  

 

ESG 1.5 - Læringsressourcer og støtte til de studerende 

a. Procedure for studiestart 

Proceduren for studiestart følger SCIENCE fælles rammer for studieintro-

duktion og varetages lokalt af Studieleder og campusdagekoordinator samt 

underviserne på uddannelsens første år. Det er en kontinuerlig proces, der 

løber hele året med planlægning og koordinering af campusuge, udarbej-

delse af uddannelsesspecifikt indhold til studiestartssiderne så som udarbej-

delsen af et velkomstbrev.  

Undervisere, studievejledere, studieleder og studerende tilrettelægger i sam-

arbejde studiestartsforløbet. Der gennemføres et indledende introduktions-

forløb (Campusdage), hvor de studerende får en introduktion til uddannel-

sesstedet, en faglig introduktion til lokalområdet samt studiesociale mulig-

heder på campus og uddannelsen. (Se bilag 7). 

På uddannelsen indgår et efterfølgende professionsintroducerende forløb 

som en del af kurset ”Profession og Praksis”, som tilrettelægges i et samar-

bejde mellem kursusledere, studievejledere og studieleder. De nye stude-
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forvaltning. Dette inkluderer en introduktion til SCIENCE studenterservice, 

Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og Frederiksberg 

Campus.  

b. Procedure for studie- og karrierevejledning 

Da der er en tæt kontakt mellem studerende, undervisere, studieleder og stu-

dievejleder foregår hovedparten af studie- og karrierevejledningen i forbin-

delse med undervisningen eller undervisningspauser. De studerende har 

endvidere mulighed for at booke studievejledning hos Skovskolens studie-

vejledere eller at benytte studie- og karrievejledningen på SCIENCE. Stu-

dievejlederne deltager i ”Holdets Timer”, der gennemføres for alle hold. 

Holdets Time skal være med til at sikre åbenhed, kommunikation og kvalitet 

for den enkelte studerende, årgangen og for uddannelserne. I Holdets Time 

deltager ud over de studerende, studieleder (mødeleder), undervisere og stu-

dievejledere. På Holdets Time drøftes relevante studie- og karrieremæssige 

spørgsmål og der gives information om aktuelle emner af studiemæssig rele-

vans (se bilag 5). Generelt er der en tæt dialog mellem de studerende, under-

viserne, studieleder, forstander og studievejleder. Dette betyder, at eventu-

elle spørgsmål og udfordringer løses hurtigt, når de opstår. Holdets Time er 

med til at kvalitetssikre studie- og karrierevejledningen. 

Der arrangeres årligt job- og karrierearrangementer på Campus i samarbejde 

med virksomheder, studenterpolitiske grupper og fagforeninger.  

c. Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer 

For at støtte de studerende samt mindske frafaldet på uddannelsen tilbyder 

studievejlederne vejledning i form af en personlig samtale på første år af de-

res uddannelse. Derudover afholdes der samtaler med de studerende, der er 

forsinkede eller på anden måde har problemer i uddannelsesforløbet. Der 

følges personligt op på de studerende, der ikke består eksamen. 

De studerende tilbydes deltagelse i SPOT-arrangementer på Nødebo Cam-

pus og det øvrige SCIENCE. 

 

Hvert tredje år skal KU ifølge Undervisningsmiljøloven udarbejde en rap-

port om studiemiljøet. Rapporten kaldes en undervisningsmiljøvurdering el-

ler UMV. En UMV forstås som den officielle status for en uddannelsesinsti-

tutions studie- og undervisningsmiljø. Resultaterne af KU's studiemiljøun-

dersøgelse er en del af datagrundlaget for kortlægningen af studiemiljøet, 

som indgår i KU's UMV..  
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lige Uddannelsesredegørelse og drøftes i Uddannelsesudvalget, Studierådet 

og blandt underviserne. Studieleder, forstander og institutleder har ansvaret 

for opfølgning på eventuelle fokusområder.  Resultaterne af undersøgelserne 

placeres i mappe på StudieINFO. Der benchmarkes mellem årene, således at 

eventuelle forskydninger i tilfredsheden træder tydeligt frem.  

Studiemiljø, studielivet og de fysiske rammer på Campus understøttes yder-

ligere af Aktivitetsudvalget (se bilag 9). Aktivitetsudvalget arrangerer både 

faglige og sociale aktiviteter, der styrker sammenhold, faglighed og networ-

king på tværs af årgange og uddannelser. Det stærke studiemiljø er med til 

at sikre, at de studerende efter endt uddannelse har et stærkt fagligt netværk, 

og fortsat støtter op om Skovskolen og uddannelsen – blandt andet ved at 

stille praktikpladser til rådighed og fungere som ekskursionsværter. 

d. Indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer 

De studerende inddrages i og har indflydelse på studiemiljø og læringsres-

sourcer gennem diverse fora, råd og udvalg på Skovskolen, Instituttet og på 

SCIENCE. Proceduren, der er specifik for uddannelsen, ses i bilag 2 og for 

SCIENCE henvises der til de overordnede rammer for kvalitetssikringen.  

De studerende inddrages gennem Studierådet (se bilag 4), Holdets Timer (se 

bilag 5), Ekspertudvalget (se bilag 8) samt i Uddannelsesudvalget (se bilag 

6) i spørgsmål om studiemiljø, uddannelsen og læringsresurser samt i for-

bindelse med kursus, praktik- og uddannelsesevalueringer.  

Holdets Time afholdes to gange årligt og fungerer som et dialogforum, hvor 

det enkelte hold mødes med studielederen, undervisere, studievejledere med 

flere. Se bilag 5. 

Studierådsmøder afholdes fire gange årligt, hvor en repræsentant fra hvert 

hold mødes medforstanderen, studielederen, undervisere, studievejledere 

med flere. I Studierådet drøftes uddannelsen, de enkelte kurser, evaluerin-

gen af kurser, særlige forhold for undervisningen, studiemiljø mm. Derud-

over orienterer forstander og studieleder om aktuelle aktiviteter og uddan-

nelsesudvikling mv. Studiesekretæren tager referat fra mødet, og studielede-

ren har ansvar for opsamling på eventuelle fokusområder. Det kan eksem-

pelvis ske i Ekspertudvalg eller Uddannelsesudvalget. Referatet gemmes på 

I-drevet og på Absalon under StudieINFO. 

I Studierådet udpeges der også studenterrepræsentanter til Institutråd, Center-

bestyrelse, Arbejdsmiljøudvalg, Uddannelsesudvalg og Ekspertudvalg. Som 

udgangspunkt vælges repræsentanterne blandt studenterrepræsentanterne i 

Studierådet. Undtaget herfra er dog repræsentation i Ekspertudvalgene. 
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valget drøftes den faglige og strategiske udvikling af uddannelsen, evalue-

ring af uddannelsen, kurser og eksamen. Endvidere godkender Uddannelses-

udvalget studieordningen. 

Studielederen har sammen med forstanderen ansvaret for opsamling på 

eventuelle fokusområder. Referater fra møderne offentliggøres på hjemme-

siden og på Absalon under StudieINFO. 

e. De studerendes forsknings- og professionskontakt 

På en professionsbacheloruddannelse er det vigtigt både at have professions-

kontakt og forskningskontakt. Undervisningen på uddannelsen relaterer sig 

derfor både til forskning, praksis og udvikling på forskellige måder, blandt 

andet via udførsel af forsøg og test, praktiske øvelser og professionsrettede 

opgaver og aktiviteter i de enkelte kurser. Derudover omfatter pensum på 

uddannelsen forskningsartikler som debatteres og analyseres.  

I forbindelsen med uddannelsen afholdes der årligt to - tre Åbent Universitet 

arrangementer (temadage), som knytter sig til et kursus. Til arrangemen-

terne inviteres forskere, praktikere og erhvervsfolk til en dag på Campus, 

hvor der afholdes forelæsninger og er debat om et specifikt emne inden for 

uddannelsen. 

Til at varetage undervisningen på uddannelsen er der lavet aftaler med og 

ansat forskere og undervisere fra det øvrige SCIENCE. Derudover er der an-

sat undervisere med Ph.d. og kandidatbaggrund, samt undervisere med rele-

vant erhvervserfaring.  

Der afholdes konferencer for erhverv og andre uddannelsesinstitutioner (na-

tionalt og internationalt) på Campus, som er med til at understøtte de stude-

rendes kontakt til erhvervslivet, udlandet og forskningsverdenen. 

Forskningskontakten og kontakten til erhvervet synliggøres blandt andet i 

evalueringerne af kurserne og i dimittendundersøgelsen, der afrapporteres til 

studieleder, forstander, VILU og Uddannelsesudvalget.  

f. Sikring af det internationale miljø 

Det internationale miljø sikres dels gennem mulighed for uddannelses- og 

praktikophold i udlandet, udlandsstudieture samt afholdelse af engelskspro-

gede kurser med internationale studerende på Skovskolen. Endvidere afhol-

des internationale konferencer på Skovskolen, og undervisere deltager i 

konferencer, netværksmøder, messer og studieture i udlandet. Hertil kom-

mer, at undervisere har mulighed for ophold ved udenlandske institutioner 

og deltagelse i internationale projekter og arbejdsopgaver samt, at der er 
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skolen. Konkret indgår Skovskolen i et Nordnatur-samarbejde sammen med 

nordiske og baltiske uddannelsesinstitutioner. 

Det er uddannelsens mål at tiltrække udenlandske studerende, primært inden 

for de nordiske lande, da uddannelsen ikke udbydes på engelsk. Desuden er 

det uddannelses mål at skabe mulighed for, at studerende kommer i udlands-

praktik. Dette sikres gennem vedligeholdelse af internationale netværk, bl.a. 

gennem Nordnatur, jf. www.nordnatur.net. 

Det internationale arbejde afrapporteres i den årlige uddannelsesredegørelse. 

ESG 1.6 – Informationssystemer 

a. Monitorering af ledelsesinformation 

Ledelsesinformationen sammenfattes af studielederen i en årlig uddannel-

sesredegørelse, som IGNs ledelse tager stilling til og iværksætter eventuelle 

opfølgningsaktiviteter på baggrund af.  

Målbare standarder og monitorering af uddannelsesdata 

 

Jf. ESG 1.1a indgår følgende parametre som målbare standarder eller para-

metre, der monitoreres  

 

 Optag 

 Bestand 

 Antal grader 

 Første års frafald 

 Frafald hele uddannelsen  

 Gennemførelse på normeret tid og normeret tid plus et år  

 ETCS per studerende 

 Eksamensklagestatistik 

 Gennemsnitlig studietid  

 Ledighed 

 Antal udrejsende udveksling  

 ViP/DVIP-ratio i årsværk 

 Stud/ViP-ratio i årsværk 

 Studiestart 

 Studie-og karrierevejledning 

 Pædagogisk kompetenceudvikling 

 ETCS pr. fuldtidsstuderende pr. år 

 



 

SIDE 17 AF 18 ESG 1.7 - Offentlig information 

IGN offentliggør information i henhold til KUs fælles kvalitetssikringspoli-

tik for uddannelser og dertil hørende retningslinjer.  
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 *) Nedsat i henhold til § 18 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser som er ændret ved LOV nr. 1614 af 

26/12/2013 

**) Nedsat i henhold til § 22 i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr. 1519 af 16/12/2013 

Bilag 1: Organisering af kvalitetssikringen af Skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Institut 

for Geovidenskab og Naturforvaltning 

IGN – institutleder 
Ansvarlig for kvalitetssikring. Godkender 

studieordning. 

 

Skovskolen – Forstander 
Nedsætter Uddannelsesudvalg og 

Censorformandsskab 
 

Skovskolen – studieleder 
Nedsætter Studieråd og Ekspertudvalg 

Godkender kursusbeskrivelser 
 

Skovskolen - kursusleder 

 

UDDANNELSESUDVALG *)
 

Indstiller studieordning til godkendelse hos 

Institutleder. Kvalitetssikring af fagligt 

indhold og niveau på uddannelsen.  

STUDIERÅD *) 
Kvalitetssikring af kurser 

og studiemiljø 

CENSORFORMANDSSKAB**) 

Kvalitetssikring af eksamen og fagligt 

niveau. Nedsætter Ankeudvalg i 

eksamensklager. 

LANDSKAB 
EKSPERTUDVALG  
Rådgivende om fagligt 

indhold i kurser og på 

uddannelsen generelt 

LEDELSE/ØKONOMI 
EKSPERTUDVALG 
Rådgivende om fagligt 

indhold i kurser og på 

uddannelsen generelt 

SKOV 
EKSPERTUDVALG 
Rådgivende om fagligt 

indhold i kurser og på 

uddannelsen generelt 

 

Skovskolen 

Kursus- og 

uddannelses 

sekretariat 
(Stabsfunktion) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

IGN – VILU 
Koordinator af 

kvalitetssikring på 
Instituttet  

 

 



 

 

Bilag 2 Kvalitetssikrings årshjul             

               
ESG Opgave Ansvarlig JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER  DECEMBER 

1.2.a Studieordning, godkendelse UDU   x          

1.3.a 
Studieordning og eksamensregler, 
offentliggørelse VILU        x     

1.2.a Kursusbeskrivelser SL    x         
1.2.b Undervisningsevaluering SL  x   x    x   x 

1.2.b Praktikevaluering SL         x    
1.2.c Uddannelsesredegørelse IL   x          
1.2.d Uddannelsesevaluering IL   (x)          
1.2.c  
1.2.d Afrapportering fra IGN til SCIENCE IL         x    
1.2.g Dimittendevaluering VILU      x       
1.2.g Dialog med dimittender SL          (x)   
1.2.h Ekspertudvalg UDU (x) (x) x (x) (x) (x)  (x) (x) (x) (x) (x) 

1.2.i Cencorformandsskabet UDU   x          

1.3.c 
Eksamensklager og anker,  
procedure VILU   x          

1.4.b-f Underviseres kompetencer SL   x          
1.5.a Studiestart, procedure SL          x   
1.5.b Studie og karrierevejledning SL   x          

1.5.c-e 
Studiemiljø og lærringsressourcer, 
studierådet SL  x   x    x   x 

1.5.c-e 
Studiemiljø og lærringsressourcer,  
Holdets time SL   x        x  

1.5.f Internationalt miljø VILU   x          

1.6.a 
Monitorerring af  
ledelsesinformationer VILU   x      x    

1.7 Offentlig information VILU        x     

               
UDU: Uddannelsesudvalg  SL:Studieleder  IL: Institutleder VILU: Viceinstitutleder 

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  N A T U R -  O G  B I O V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  



 

 

 

 

 

Bilag 3: StudieINFO 

 

Formål: 

StudieINFO skal være med til at sikre åbenhed, kommunikation og kvalitet for den enkelte studerende og 
for uddannelserne. 

 

Beskrivelse: 

StudieINFO er en digital platform under Absalon til udveksling af informationer og kommunikation mellem 
ledelse, undervisere, studerende og øvrige ansatte på Skovskolen.  StudieINFO fungere ydermere som en 
interaktiv platform hvor den studerende kan aflevere projekter og opgaver, tilmelde sig aktiviteter samt 
deltage i diverse undersøgelser.  

StudieINFO opdateres løbende af den overordnede tovholder samt de ansvarlige for de enkelte områder. 

 

Via StudieINFO er det muligt for den studerende at finde informationer omkring følgende punkter:  

 Orienteringer fra og omkring råd, nævn og udvalg  

 Faglige og sociale aktiviteter  

 Generelle informationer i forbindelse med uddannelserne 

 Koordinering og information i forbindelse med praktik- og bachelorforløb 

 Orientering omkring evalueringer 

 Informationer omkring markedsføring 

 Afleveringsplatform for diverse opgaver, herunder praktik- og bacheloropgaver 

 

 

 

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  N A T U R -  O G  B I O V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 4: Kommissorium for Studierådet for Have- og parkingeniøruddannelsen og  
Skov- og landskabsingeniøruddannelsen   
 
 
 
  

Formål: 

Studierådets overordnede formål er at sikre kvalitet og udvikling af have- og parkingeniøruddannelsen og 

skov- og landskabsingeniøruddannelsen i en dialog mellem studerende, undervisere og studieledelsen. 

Studierådet har ydermere til opgave på baggrund af kursusevalueringer at drøfte tilrettelæggelse, 

gennemførelse og udvikling af kurser og undervisning. Studierådet skal rådgive studieleder og VILU om 

forhold, der har betydning for uddannelserne og de studerendes hverdag. 

 

   
 

Sammensætning: 

Studierådet består af følgende personer: 

 

 Forstander  

 Studielederne (en af studielederne er formand for studierådet). 

 To underviserrepræsentanter (en fra hver professionsbacheloruddannelse) 

 Otte studerende. (En repræsentant fra hver årgang. Fire fra hver af de to 

professionsbacheloruddannelser) 

 Uddannelsernes to studievejledere 

 

 

I øvrigt er der til rådet tilknyttet en studiesekretær. 

 

Repræsentanter til Centerbestyrelsen, Arbejdsmiljøudvalg, Ekspertudvalg og Uddannelsesudvalgene 

vælges, så vidt det er muligt, blandt studenterrepræsentanterne i Studierådet. Hvis dette ikke er muligt 

vælges der en studerende udenfor Studierådet som kan deltage i Studierådsmøderne uden stemmeret. 
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Studierådet har via forstanderen reference til Institutledelsen på IGN.  

 

  

 Studenterrepræsentanterne vælges af og blandt de studerende på den enkelte årgang på have- og 

parkingeniøruddannelsen og skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Studenterrepræsentanter 

vælges for 1 år af gangen.  Valghandlingen foregår i efteråret i forbindelse med afholdelse af 

Holdets time. 

 Underviserrepræsentanterne vælges af og blandt de fastansatte undervisere. 

Underviserrepræsentanten vælges for 2 år af gangen. 

 Formand og studiesekretær er ansvarlig for at udarbejde dagsorden 

 Studiesekretæren udsender dagsorden, skriver referat og indkalder til møder i samarbejde med 

studielederne. Studiesekretæren er ydermere ansvarlig for at referater mm. fra Studierådets møder 

er tilgængelige for alle studerende via StudieInfo på Absalon. 

 

 

 

Mødefrekvens: 

Der afholdes 2-6 ordinære møder årligt. 

  

Opgaver: 
 Kvalitetssikring af uddannelsens kurser og praktik mv. gennem opfølgning af kursusevalueringer og 

kursuslederens skriftlige evaluering 

 Principielle drøftelser omkring eksamensformer og censur 

 Principielle drøftelser af pædagogik, undervisningsmetoder samt undervisningens planlægning 

 Udpege studenterrepræsentanter til Institutrådet, Arbejdsmiljøudvalget, Uddannelsesudvalgene samt 
Ekspertudvalgene blandt studenterrepræsentanterne i Studierådet 

 Orientering om det årlige optagelsestal 

 Orientering om beskæftigelsestal for uddannelserne 
 Drøftelse af det overordnede studie- og læringsmiljø, herunder studiekvalitet, studietilfredshed og de 

fysiske rammer for uddannelsen. 
 Orientering omkring ansættelse af undervisere og andre ændringer i underviserstaben 

 Understøtte kommunikationen samt faglige og sociale aktiviteter mellem de studerende på tværs 
af de to professionsbacheloruddannelser 

 Understøtte information/ kommunikation mellem ledelsen og de studerende 

 Drøftelse af markedsføringsindsats og -muligheder rettet mod potentielle studerende 

 Orienteringer om drøftelser i Uddannelsesudvalgene, faglige netværk mm. 
 Principielle drøftelser omkring uddannelsernes faglige udvikling 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilag 5: Notat vedrørende Holdets time 

 

 

Formål: 

Holdets Time skal være med til at sikre åbenhed, kommunikation og kvalitet for den enkelte studerende og 

for uddannelserne. 

 

Beskrivelse: 

Holdets Time er et dialogforum, hvor det enkelte hold mødes med studielederen, undervisere og 

studievejledere m.fl.. Mødet afholdes to gange årligt, hvor den enkelte årgang har mulighed for at drøfte 

uddannelsen, de enkelte kurser mm. Derudover orienterer studielederen om aktuelle aktiviteter, punkter 

mv.  

Valg til Studierådet og til valg af det enkelte holds studiefunktioner, så som fagassistenter og chauffører, 

sker på Holdets Time.   

 

Deltagere: 

Faste deltagere på Holdets Time er studielederen, studievejlederen, studiesekretæren samt det respektive 

hold/årgang.  
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Bilag 6: Kommissorium for Uddannelsesudvalg for Skov- og 
landskabsingeniøruddannelsen (Sling) 
 
 
  

 

Grundlag: 

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er en professionsuddannelse, som udbydes på det Natur- og 

Biovidenskabelige Institut, på Københavns Universitet.  Da uddannelsen ikke følger den universitære 

struktur, er der nedsat et Uddannelsesudvalg svarende til de øvrige professionsuddannelser i Danmark. 

Uddannelsesudvalget følger lovgivningen i henhold til § 18 i lov om professionshøjskoler for videregående 

uddannelser som ændret ved lov nr. 1614 af 26/12/2013.  

  

 

Formål: 

Uddannelsesudvalg SLing, der nedsættes af Institutlederen for Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning, har til opgave at rådgive institut- og studieledelsen om uddannelsens indhold, profil, 

kvalitet, relevans samt om den nationale uddannelsesdækning. Udvalget godkender studieordningen. 

  

 

Sammensætning: 

Uddannelsesudvalg SLing består af 8-10 medlemmer. Udvalget er sammensat så det samlet set dækker de 

kompetencer og de aftagere, som uddannelsen har.  Udpegningen til Uddannelsesudvalget sker for en 

fireårig periode. Formanden og næstformand i udvalget vælges blandt udvalgets eksterne 

erhvervsmedlemmer. Genudpegning kan finde sted.  

 

 3 – 5 medlemmer udpeget af relevante erhvervsorganisationer – private og offentlige 

 Formændene for uddannelsens ekspertudvalg 

 Forstanderen for Skovskolen 

 Studielederen for uddannelsen samt studielederen for Have- og parkingeniøruddannelsen 

 1 underviserrepræsentant udpeget blandt underviserne på uddannelsen 

 1 studenterrepræsentant udpeget af Studierådet på uddannelsen  

 

I øvrigt er udvalget tilknyttet en udvalgssekretær. 
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Opgaver: 
  

 Godkende studieordning, herunder at udarbejde forslag til ændringer/ ajourføring af studieordning 
på grundlag af indhøstede erfaringer 

 Udvikling af uddannelsens fag- og kursusbeskrivelser inden for studieordningens rammer 

 Kvalitetssikring af uddannelsens kurser mv. gennem opfølgning af evalueringer samt udvikling af 
evalueringsredskabet 

 Drøftelser omkring eksamensformer og censur, herunder orientering om beskikkelser af nye 
censorer. 

 Drøftelse af undervisningens planlægning, 
 Drøftelser af pædagogik og undervisningsmetoder, 
 Orientering om afgørelser i konkrete merit- og orlovssager, 
 Afgive indstilling til forstanderen om medlemmer til ankenævn, jf. eksamensbekendtgørelsen 

 Orientering om det årlige optagelsestal 
 Orientering omkring ansættelse af undervisere, herunder de ønskede pædagogiske og faglige 

kvalifikationer hos ansøgerne 

 Drøftelse af markedsføringsindsats og -muligheder rettet mod potentielle studerende 

 

Mødefrekvens: 

Der afholdes 2 - 4 møder årligt med mulighed for ekstra møder efter behov.  

 

Dagsorden og referat: 

Mødedagsorden med bilag udsendes per mail, mindst 5 dage før mødets afholdelse. 

 

Forslag til punkter til dagsorden skal være uddannelsesinstitutionen i hænde senest 14 dage før 

mødedagen.  

 

Udvalget er rådgivende og kan derfor afgive indstillinger. Såfremt uddannelsesinstitutionen eller 

medlemmer af udvalget lægger op til, at udvalget afgiver indstillinger, fremgår oplægget til indstilling af 

dagsorden. 

 

Alle medlemmer, der er forhindret i at give fremmøde, fremsender før mødet skriftligt deres holdning til 

eventuelle indstillinger på dagsorden. 

 

Udvalgets konklusioner optages i et referat, der normalt udsendes senest 14 dage efter endt møde. 

Indsigelser til referatet samt godkendelse heraf varetages som udgangspunkt via mail og ellers ved næste 

møde. 

 

Ledelse af møderne: 

Udvalgets møder ledes af formanden. 

 

Åbenhed om udvalgets arbejde:  

Der skal være størst mulig åbenhed om udvalgets arbejde. Dagsordener til og referater fra møderne vil blive 

gjort tilgængelige på StudieINFO, Absalon. 

 

 

 

 
Claus Beier         /        Thomas Færgeman  

          Institutleder    /     Forstander 



 

 

 

 

 

 

Bilag 7: Notat vedrørende Studieintro og Campusdage  

 

Formål: 

Formålet med studieintro og campusdagene er at give en faglig introduktion til uddannelserne, samt en 

introduktion til Skovskolen og nærområdet. Campusdagene skal være med til at skabe sammenhold på 

tværs af de to uddannelser og understøtte den bedst mulige studiestart. Dette sker gennem faglige og 

sociale aktiviteter. Endvidere planlægges en række aktiviteter løbende hen over efteråret for fortsat at sikre 

den gode studiestart. 

 

Sammensætning: 

Campusdagene bliver understøttet af et Campusudvalg bestående af studerende samt repræsentanter fra 

underviserstaben og ledelsen. 

 

Rammer for Campusdagene: 

Datoer: Hvis ikke andet er aftalt, så foregår Campusdagene fra onsdag formiddag til lørdag middag.  
 
Datoerne for Campusdagene : Ligger i forbindelse med studiestart fra onsdag i uge 35. 
 
Overnatning: Der vil være overnatning for dem der ønsker det. Dette varetages af Campusudvalget. 

Overnatning er ikke noget krav. 

Alkohol: KU’s regler følges. 

Busser: Campusudvalget får stillet minibusser til rådighed i forbindelse med Campusugen. 
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Bilag 8: KOMMISSORIUM 

Ekspertudvalg 

 

Formål: 

Ekspertudvalgene på uddannelserne skal rådgive undervisere og studieledelse ved 
professionsbacheloruddannelserne (Hopi og Sling) vedr. faglige emner indenfor rammerne af 
bekendtgørelserne for uddannelserne. 

Ekspertudvalgene består af 6-10 repræsentanter fra erhvervslivet, der er aftagere af 
uddannelsernes dimittender, samt af uddannelsens samarbejdspartnere. 

 

Ekspertudvalgenes fokus rettes særligt mod: 

- at bidrage til faglig udvikling af uddannelserne 

- at styrke praksisforankringen i undervisningen, herunder at styrke de studerendes kontakt 
til erhvervet 

- at drøfte og rådgive vedrørende målbeskrivelserne for relevante kurser 

- at styrke netværksdannelse, der kan række ud over de primære aktiviteter i 
undervisningen, herunder at understøtte mentorordninger og praktikmuligheder samt at 
medvirke til at styrke jobmuligheder for dimittender samt generelt  at synliggøre 
dimittendernes kvalifikationer. 

 

 

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
D E T  N A T U R -  O G  B I O V I D E N S K A B E L I G E  F A K U L T E T  



                                                     

Medlemmer: 

Medlemmerne af Ekspertudvalgene udpeges af studielederne og sammensættes af: 

6-10 aftagerrepræsentanter fra det relevante erhvervsområde inden for: 

1) Private virksomheder, herunder rådgivende virksomheder, entreprenør- og 
ingeniørvirksomheder. 

2) Offentlige myndigheder, herunder danske kommuner og statslige styrelser mv.  

3) Udenlandske aftagere, organisationer og andre relevante aftagere. 

Skovskolen varetager Ekspertgruppernes sekretariatsfunktion. 

Følgegruppens formand udpeges af Skovskolen. Formanden sidder endvidere i Skov- og 
landskabsingeniøruddannelsens Uddannelsesudvalg. 

 

Funktionsperiode: 

Ekspertudvalget er nedsat for perioden 2014-18, hvorefter minimum en tredjedel af udvalgets 
medlemmer udskiftes. 

 
 
SOG 31.08-2017 



 

 

 

 

 

 

Bilag 9: Kommissorium, Skovskolens Aktivitetsudvalg 

 

 

Formål: 

Formålet med Skovskolens Aktivitetsudvalg er at styrke studiemiljøet på Skovskolen ved at koordinere, 

arrangere og oplyse om fritidsaktiviteter for elever og studerende på samtlige Skovskolens uddannelser 

samt skolehjemmet. Udvalget skal fungere som bindeled mellem Skovskolens ledelse og studerende 

således at de studerendes ønsker om fritidsaktiviteter løbende tænkes ind i skolens udvikling og kan 

understøttes når dette er nødvendigt og muligt. 

 

Medlemmer: 

Aktivitetsudvalget består af en repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant fra underviserne. For 

elever/studerende er aktivitetsudvalget et åbent udvalg, men det tilstræbes som minimum at have mindst 

en repræsentant for hhv. NAKU, HOPI, SLING for de hver af de første 1-2 årgange.  

 

Mødefrekvens: 

Der afholdes 4 møder årligt samt yderligere møder efter behov. 
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Bilag 10. Målbare standarder for Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen  

Parameter 

 

Målbar standard for kvalitet 

 

Optag 

Optagelsestal opgøres som 

antal optagne pr. 1/9 via 

KOT, der stadig er indskrevet 

på uddannelsen pr. 1/10. 

 

 

 

Optagelsestal er en KU-standardindikator og opgøres standardiseret årligt af FA. 

 

IGN-standard:  

 

 Optag på mindst 50 studerende årligt 

 Afvigelse mellem kapacitetstal og optag: 

o Optag på mere end 95% af kapacitetstallet.  

  

 Senest opgjorte optag IGN-standard  

 2018 2017 2016 2015 2014 

SLING, 1. år 55 61 63 60 59 50 

 

Et optagelsestal, der er mindre end 95% af kapacitetstallet, udløser en handling. Det kan f.eks. være, at der iværksættes 

en ekstraordinær rekrutteringsindsats. Målet handler om ikke systematisk at arbejde med overkapacitet på enkelte 

uddannelser. 

Frafald 

Frafaldsprocent på SLING-

uddannelsens 1. studieår 

opgøres som andelen af 

KOT-optaget pr. 1. oktober i 

år X-1, der ikke er indskrevet 

på studieretningen pr. 1. 

september år X.  

 

Med frafaldsprocent på den 

samlede uddannelse menes 

den andel af studerende 

optaget 5 år tidligere på 

uddannelsen, der i løbet af de 

Frafald på uddannelser er KU-standardindikator og opgøres standardiseret årligt af Fællesadministrationen  

 

IGN-standard for frafald:  

 1. studieår: Frafald højst 15% af optag  

 Samlet uddannelse: Frafald højst 20% af optag 

  Senest opgjorte frafald IGN-standard  

Studieår 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 

SLING, 1. år 10% 20% 10% 14% 10% <=15% 

SLING 

samlet 

3,2% 9,6% 18,8% 19,5% 12% <=20% 
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første 5 år (”N+1”) har forladt 

uddannelsen uden grad – 

uanset om der er tale om 

studieskift til en anden, evt. 

nært beslægtet, uddannelse.  

Gennemførelse 
 

Den gennemsnitlige 

gennemførelsestid udregnes 

for bachelorerne dimitteret i 

et givet år. 

 

Med ECTS/studerende menes 

i udviklingskontraktsammen-

hæng antal optjente STÅ i 

året divideret med antal 

studerende, der har bidraget 

til optjening af STÅ i året. 

ECTS/studerende for en 

konkret uddannelse er derfor 

antal STÅ optjent i året af 

studerende, der i hele eller 

dele af året har været 

indskrevet på uddannelsen.  

 

Definitionen er ikke identisk 

med den i Tableaurapporterne 

anvendte. I disse rapporter 

indgår eksaminanderne med 

det antal måneder, de har 

været indskrevet i tælleåret.  

SCIENCE opererer med 3 indikatorer for gennemførelsesstandarden. Performance under standard på mindst én af de tre 

indikatorer udløser handling. Alle tre indikatorer er KU-standardindikatorer, der opgøres årligt - eller fremadrettet vil blive 

det. 

 

De tre indikatorer er  

1. Gennemsnitlig gennemførelsestid 

2. ECTS/studerende pr. år 

3. Gennemførelse på normeret tid (N) eller normeret tid + højst 1 år (N+1) 

 

1. Gennemsnitlig gennemførelsestid (år) 

Den gennemsnitlige gennemførelsestid (år) for dimitterende Skov- og Landskabsingeniører ligger ifølge den seneste 

opgørelse (2017) på 4,2 år, dvs. meget tæt på den normerede studietid (4 år). Målet er en fastholdelse af en 

gennemsnitlige studietid på under 4,5 år. 

 

2. ECTS/studerende pr år 

Antal ECTS pr studerende pr år opgøres som det samlede årlige antal beståede ECTS divideret med antallet af 

studerende. Baseline er 2014-niveauet, som er opgjort til 55. I 2017 udgjorde tallet 52,4. IGNs mål for 2020 er et 

niveau på 55.  

 

3. Gennemførsel på normeret tid (N) eller normeret tid + højst 1 år (N+1) 

Blandt de studerende, der gennemfører uddannelsen, måles på andelen af studerende, der bliver færdige på 

normeret tid eller normeret tid + højst 1 år. 2020-målet er, at for de studerende, der gennemfører uddannelsen, skal 

90% af bachelorerne have gennemført på normeret tid og 10% på mellem 4 og 5 år. Med et mål om, at højst 20% må 

falde fra uddannelsen omregnes disse mål til IGN-2020-mål for fordelingen af studerende på en årgang, der hhv. 

gennemfører uddannelsen på normeret tid (4 år), på normeret tid + 1 år (5 år), der frafalder og som stadig er 

studieaktive efter 5 år. Målene fremgår af nedenstående tabel, der også indeholder de senest konstaterede IGN-tal 

for årgangene med studiestart i hhv. 2008 og 2009. 
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ECTS/studerende er derfor 

lidt større i Tableau-

rapporterne end i nærværende 

notat.     

 

 

 

Studiestart 

Studieaktive 
efter 5 år 

Gennemført 
på 4 år 

Gennemført 
på 5 år 

Ophørte 

2020-mål  0% 72% 8% (<=) 20% 

2012 4,0% 70,0% 10,0% 16,0% 

2011 6,12% 59,2% 10,2% 24,49% 

2010 10,4% 62,5% 8,3% 18,8% 

2009 31,70% 34,10% 14,70% 19,50% 

2008 16,70% 68,80% 6,20% 8,30% 

 

 

2020-målet for SLING-uddannelsen er, at 72% af de i 2016 optagne skal have gennemført uddannelsen på 4 år, 8% på 

mellem 4 og 5 år, mens (højst) 20% må være faldet fra i løbet af de første 5 års studier.  Det fremgår, af tabellen, at 

andelen af ophørte allerede opfylder 2020 målet, og målsætningen for de kommende år er derfor at fremskynde 

gennemførelsen af uddannelsen samtidig med en fastholdelse af den lave frafaldsprocent. 

 

Beskæftigelsesstatistik 
For SLING-uddannelsen 
opgøres beskæftigelse som 
andelen af beskæftigede 4-19 
måneder efter fuldført 
uddannelse.  

 

IGNs standard for beskæftigelse er, at minimum 90% af dimittenderne skal være i beskæftigelse eller videreuddannelse 

4-19 måneder efter fuldført uddannelse.  

 

Andelen af beskæftigede eller under videreuddannelse 4-19 måneder efter fuldført uddannelse i årene 2009-2013 ser ud 

som følger: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020-mål 

93% 91% 91% 

 

81% 

 

89% 

 

69% 

 

81% 

 

90% 

 

Hvis uddannelsens dimittendledighed overskrider følgende tre standarder på samme tid giver det anledning til at foretage 

videre undersøgelser og iværksætte eventuelle tiltag:  
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- Gennemsnitlig dimittendledighed på over 10% i de seneste 10 år 

- Gennemsnitlig dimittendledighed på over 10% i de seneste 5 år 

- Gennemsnitlig dimittendledighed på over 12% for årgang 2009 og fremefter  

Eksamensklagestatistik 

Defineres som det årlige antal 

klager i% af antal studerende 

IGN har fastlagt en målbar standard for antal eksamensklager på maksimalt 5% om året. Omfanget af eksamensklager er 

i år 2016 opgjort til 0,96%.  

  

Ratioen VIP/ 

Undervisere 

Defineres som 

årsværkforbrug af VIP på 

undervisning i forhold til det 

samlede årsværkforbrug på 

undervisning. 

 

Ratioen bruges til at indikere 

udviklingen i forholdet 

mellem universitære VIP og 

undervisere med 

professionsbaggrund 

Det er IGNs målsætning, at 70% af undervisningen varetages af medarbejdere, der er ansat som VIP-medarbejdere 

(Professor, Lektor, Studielektor, Adjunkt, Studieadjunkt eller docent). Det er ikke et mål i sig selv at maksimere graden af 

forskningsbaseret undervisning, eftersom uddannelsen i høj grad også skal baseres på formidling af praksis-erfaringer, 

dvs. undervisere med en professionsbaggrund. 

 

I 2017 har 67% af undervisningen på Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen været varetaget af medarbejdere 

defineret som ovenfor.  

 

 

Ratioen VIP/DVIP 

 

SCIENCE har fastsat en målbar standard på 5,1. Da Skovskolen kun i meget begrænset omfang anvender DVIP til 

undervisning ligger Skovskolen betydeligt over standarden. I 2016/17 var ratioen 22,6 

Ratioen STÅ/VIP SCIENCE har fastsat en standard på 25. Ratioen ligger på 25 i studieåret 2016/17 

Studiestart 

Til indikation af en god og 

succesfuld introduktion af 

nye studerende anvendes 

deltager-procenten i 

Skovskolens Campus-dage 

IGNs mål for nye studerendes deltagelse i de årlige Campusdage er 70%.  

Deltagelsesprocenten i 2017 var helt oppe på 100%. 

Internationalisering 

 

Minimum 5% af en årgang (2015) går i praktik i udlandet eller deltager i internationale kurser i løbet af uddannelsen. 

Minimum 10% af en årgang (2020) går i praktik i udlandet eller deltager i internationale kurser i løbet af uddannelsen. 



5 

 

 Skovskolen udbyder minimum et internationalt kursus (på engelsk) om året. 

Minimum 75% af de studerende på 4. år deltager i den årlige studietur. 

I 2016/17 var 6 studerende i praktik i udlandet – svarende til 10% af årgangen . 

Pædagogisk 

kompetenceudvikling  

 

 

Nyansatte og deltidsundervisere ansættes på baggrund af både faglige og pædagogiske kompetencer. IGNs målbare 

standard er, at alle nye undervisere tildeles en pædagogisk supervisor (fra det eksisterende underviserkorps) i det første 

år af ansættelsen. Jf. Skovskolens strategi skal der udarbejdes et pædagogisk grundlag for undervisningen på skov- og 

landskabsingeniøruddannelsen. 

 

IGNs standard for fastansatte undervisere (studieadjunkter) er, at samtlige studieadjunkter er blevet lektorbedømt og har 

gennemgået et pædagogisk udviklingsforløb senest 5 år efter ansættelsen. 

Udvikling af faglige 

kvalifikationer 

Udviklingen af faglige kvalifikationer blandt underviserne sker bl.a. gennem deltagelse i projektarbejde, først og fremmest 

forsøgs-, udviklings- og demonstrationsprojekter. Det er et mål for IGN, at alle undervisere på SLING-uddannelsen 

deltager i mindst ét fagligt projekt hvert 2. år i ansættelsen. 

Praktik  IGN vil fremover anvende 2 indikatorer for udviklingen af kvaliteten af praktikordningen i uddannelsen: 

 

 %-andel af de studerende, der har en praktikplads til tiden, dvs. inden start af blok 2 på 3. uddannelsesår 

 %-andelen af studerende, der i evalueringen af praktikopholdet angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med 

praktikopholdet. 

 

2020-målet for disse indikatorer er, at 

  

 85% er tilfredse eller meget tilfredse med praktikken blandt de studerende. 

 95% af de studerende har en praktikplads til tiden (inden blok 2 på 3. uddannelsesår). 

 


