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Dagsorden for mødet 
 
1) Status på uddannelserne v/Jan Holm Ingemann 
2) Præsentation og diskussion af udkast til studieordning for Politik & Administration v/Mads Peter Klindt 
3) Præsentation og diskussion af udkast til studieordning for Samfundsfag v/Karen Nielsen Breidahl 
4) Nyt kommissorium for aftagerpaneler (udsendt) v/Jan Holm Ingemann 
5) Evt. 
 
JHI bød velkommen til mødet. Hovedformålet med mødet er at få panelets kommentarer til en ny struktur 
på kandidatuddannelserne, som tager udgangspunkt i det input panelet gav studieledelsen på sidste års 
møde.  
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1) Status på uddannelserne 
 
JHI redegør for den kontekst, som uddannelserne eksisterer i p.t. Konteksten har ændret sig ift. tre 
faktorer: 
 
Besparelsesrunde 
Instituttet har gennemgået en voldsom besparelsesrunde med væsentlige personalereduktioner til følge. 

Den pressede økonomiske situation skyldes den tidligere regerings omprioriteringsbidrag på 2% samt en 

ændring af den interne budgetmodel på Aalborg Universitet (AAU). Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er 

meget hårdt ramt, og står for hovedparten af personalereduktioner ifm. besparelsesrunden på AAU. 

Instituttets besparelsesplan blev effektueret pr. 1. februar 2019 og medførte en reduktion på fem 

undervisere, som forsvandt akut. Deres undervisning blev dækket primært via eksterne undervisere. 

Samtidig er vi i Studienævnet gået ind i en reduktion af normer. Vejledningsnormen er sat til seks 

studerende i hver gruppe. Vi accepterer ikke individuelle projekter, og vi har introduceret klyngeformen ift. 

projektvejledning. Hvor 5 ECTS tidligere udløste 14 lektioner plus øvelser, udløser de nu 10 lektioner plus 

øvelser. Det har været en klar målsætning for Studienævnet at de reduktioner, vi foretager, ikke må gå ud 

over kvaliteten af undervisningen. Det søger vi at nå gennem udvikling af nye former for undervisning – i 

meget høj grad anvende it-understøttelse af undervisningen samt arbejde med nye former forelæsninger. 

Undersøgelser viser, at udbyttet af traditionelle forelæsninger ikke er så højt, som man kunne ønske. Vi skal 

udvikle nye måder at skabe læring på. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har skabt et nyt center for it-

understøttelse, hvortil vores institut har leveret kernemedarbejdere. Vi har vores næstformand i 

Studienævnet med til mødet i dag. De studerende har nemlig også bidraget til løsninger, og ift. at 

introducere klyngeformen ifm. projektvejledning spiller studienævnsnæstformanden en helt central rolle. 

Vi forsøger således at bruge ændringerne positivt. 

 

Administrativ sammenlægning 
Fakulteterne er nedlagt som administrative enheder, således at vi nu har et lokalt niveau og et centralt 

niveau. Det har medført et øget ressource- og kompetencebehov på det lokale niveau/institutterne, som 

har fået en mængde nye opgaver, dog uden medfølgende ressourcer. Det har vi søgt at løse med en 

sammenlægning af administrationerne på vores institut og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. 

Sammenlægningen trådte i kraft 1. august i år, og vi er nu i implementeringsfasen. Vi har etableret to 

enheder på studiesiden: lokal studieservice som tager sig af den daglige kontakt med studerende og VIP, 

planlægning og afvikling af undervisning samt studieforvaltning som udfører back office-optager ift. studier 

og studieledelse.  – pol/adm/samf og digitalisering. Vi har fået yderligere to SN – Historie og Internationale 

forhold. Studieforvaltning hvor back office opgaver ift. studier/SN løses. Tilsvarende organisation for SoC. 
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Men med en fælles ledelse. Viceinstitutledere udgør fælles ledelse. Sekretariatschef og områdeleder for 

studier. Sekretariatsbetjening bliver anderledes. Vi får en mere robust betjening af teams. Vi har tidl. haft 

en meget decentral betjening af de studerende. Livet som studerende har ændret sig. Studiepladser er 

fordelt på hele campus – rigtig mange bruger studiearbejdspladser inde i byen. 

 

Fordobling af Instituttet  
Vi har sagt farvel til en række medarbejdere og har samtidig sagt velkommen til medarbejdere fra den 

Samfundsvidenskabelige del af det tværfakultære Institut for Kultur og Globale Studier. Det betyder, at 

vores institut er blevet fordoblet – en ændring, der ligeledes trådte i kraft pr. 1. august i år. Det betyder, at 

vi lige nu lever i en meget turbulent tid, hvor vi skal integrere nye medarbejdere, finde nyt navn til et 

institut med en bred vifte af uddannelser - internationale studier, historie, politik, administration og 

samfundsfag, innovation og digitalisering, it-ledelse og master i offentlig ledelse. Forandringen ift. 

uddannelserne i politik og administration og samfundsfag er positiv. Vi har gennem længere tid arbejdet på 

at øge internationaliseringsperspektivet i uddannelserne, og her er det kærkomment, at vi får en række 

medarbejdere og uddannelser, som arbejder med det internationale perspektiv. Historieuddannelsen er 

med til at styrke vores samfundsfagsuddannelse. Kombinationen af samfundsfag og historie er stadig den 

mest gængse kombination, og det samarbejde kan vi trække på fremadrettet. 

 

Kommentarer til ovenstående 
EM: Hvad betyder ændringerne ift. vægtning/prioritering af uddannelser. Er der nogle indholdsmæssige 

ændringer? 

JHI: Internationalisering får et boost, da vi nu har kompetencerne inhouse. Politisk kommunikation glider 

ud, da vi p.t. ikke har de kompetencer inhouse, som vi tidligere har haft. Digitalisering fylder meget ift. 

forskning inden for organisation og ledelse. Vores organisation- og ledelsesfolk er blevet meget engagerede 

i digitaliseringsområdet. Den traditionelle forvaltningsundervisning bliver på den måde mere og mere 

aktuel, da den i stadigt højere grad bliver mere centreret omkring digitaliseringsudfordringer.  

EM: Godt. Ikke tilfældigt at der er en EU-kommissær for det digitale Europa. 

JHI: Vi føler, at vi er med på beatet, og det skal vi være. 

 

Employabilityindsats 
Studienævnet har nedsat et employability team på tværs af uddannelserne i politik og administration og 

samfundsfag.  

Vi er siden sidste aftagerpanelmøde blevet lidt skarpere på vores viden omkring employability ift. vores 

kandidater, ligesom vi nu introducerer perspektivet for de studerende allerede fra deres første dag på 
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studiet. Vores 1. semester studerende på bacheloruddannelsen møder således repræsentanter fra 

employability-teamet i deres introforløb. Vi lægger vægt på at kommunikere til dem, at de naturligvis skal 

nyde studielivet og fordybe sig, og samtidig gør vi dem opmærksomme på værdien af projektsamarbejde 

med eksterne interessenter.  

Employability-teamet har lavet en database over eksterne rekvirenter, som har en opgave, de gerne vil 

have løst. Et eksempel er Kulturmødet på Mors. Regionen ønsker en evaluering af kulturmødet som event 

og som et politisk støttet initiativ herunder effektevalueringer. Vi gør ligeledes de nye studerende 

opmærksomme på muligheden for at tage på udlandsophold. Vores kandidater kommer ikke så meget ud, 

som vi kunne ønske. Vi søger at styrke samarbejdet med EU, hvor studiet hvert år får besøg af en 

repræsentant fra EU-kommissionen, som holder en gæsteforelæsning og samtidig fortæller om 

karrieremuligheder i EU. 

Vores kandidatstuderende møder ligeledes employabilityteamet, hvor der bliver lavet forskellige 

karriereforberedende aktiviteter sammen med Karrierecentret. Herudover er kandidaterne i praktik på 

deres 9. semester.  

 

Ledighedstal 4.-7. kvt. 
 
Politik og administration 

Ledighedstallene for vores kandidater i politik og administration har forbedret sig markant (14/15 til 

15/16). Det er således faldet fra 19,1 i 14/15 til 9,3 i 15/16. Det er pæne tal for kandidater fra Aalborg 

Universitet, da de traditionelt er lidt længere tid om at komme i deres første job. 

 

Samfundsfag 

Desværre ser ledighedstallene for vores Samfundsfagskandidater knapt så pæne ud. Det er dog ikke nogen 

overraskelse grundet udviklingen i gymnasiesektoren. 

Ledighedstallet er således steget fra 10,6 i 14/15 til 19,9 i 15/16. 

 

Kandidaters færden på jobmarkedet 
Som vi nævnte på sidste møde i aftagerpanelet, vil vi gerne mere ned i materien omkring vores kandidaters 

færden på arbejdsmarkedet ift. jobtyper, geografiske placering, etc. Vi har iværksat en indsamling af data i 

form af web scraping fra LinkedIn og facebook. Der er udarbejdet to datasæt: et for kandidater fra politik 

og administration og et for samfundsfag. Data er indsamlet i marts og april for de seks dimissionsårgange 

fra årgangen 11/12 til og med årgangen 16/17. Det er hensigten, at vi skal supplere med mere kvalitative 

data.  
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Politik og administration 

Der er mange konsulenter, hvilket overrasker os lidt, da vi troede, at de fleste kandidater blev ansat i den 

kommunale sektor. Hovedparten af kandidaterne er ansat i Staten – centraladministrationen efterfulgt af 

kommuner og private virksomheder. De fleste er bosatte i region Nordjylland, mens region Hovedstaden er 

næststørst. Herudover har vi nogle få, der er bosat i udlandet.  

EM: Stillingskategori: 1/3 ender med titel som konsulent. Ud af disse er det blot 28%, der er ansat i den 

private sektor. Det må betyde, at der er nogle med en titel som konsulent i den offentlige sektor.  

AB: Positivt at så mange ender i hovedstaden. Piller også lidt ved opfattelsen af, at vi primært uddanner til 

lokalområdet. KNB: CEPOS undersøgelse viste også, at vores kandidater er mere i det private end fx 

kandidater fra Statskundskab på KU. 

EM: Ved I hvor mange gange, der har skiftet job i de år? Det her kunne så godt være deres 2-3 job, hvor 

nogle er fire år henne i deres karriere. Det siger ikke noget om, deres første job. 

JHI: Det er korrekt. Vi mangler det kvalitative. Nu er vi i gang, og vi har et grundlag at følge den videre 

udvikling. 

 

Samfundsfag 

Undervisere/lærere er den stillingskategori, der topper for samfundsfag. Vi har dog også nogle kandidater i 

kommunerne og den private sektor. NGO er også repræsenteret. Her vil vi se på muligheden for at afsætte 

nogle flere kandidater. 

KNB: Hvis de fx har kombineret samfundsfag med matematik, så er de nærmest selvskrevet til job. Derimod 

giver kombinationen mellem historie og samfundsfag ikke job. Matematik er dog ikke begejstret for at tage 

samfundsfagsstuderende ind på deres sidefag.  

JHI: Der begynder at ske en åbning nu. Vi har nedsat en task force for alle de 19 uddannelser på AAU, der 

har gymnasielæreruddannelser, og det hjælper på forståelsen for hinandens uddannelser. Vi er begyndt at 

sige til de samfundsfagsstuderende allerede på 1. semester, at de skal være bevidste om deres valg af 

sidefag, og de jobmuligheder de forskellige kombinationer giver. 

AB: Der går helt ekstremt mange samfundsfagslærer rundt, som er nomade-ansatte. 

PH: De kan også kombinere med økonomifag – virksomhedsøkonomi, afsætning, IØ til erhvervsskoler. Det 

er store fag. En god kombination er også samfundsfag og nogle af de tekniske uddannelser. Teknikfag. EUX 

har også stor politisk bevågenhed. JHI: Det samme gælder her - ingeniørerne skal lige vænne sig til tanken, 

men det lysner. 

Hovedparten af kandidaterne bliver boende i Nordjylland, en del i Midtjylland, etc. 
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2) Præsentation og diskussion af udkast til studieordning for Politik og 
Administration v/Mads Peter Klindt  
 
Mads Peter Klindt var desværre blevet forhindret i at deltage i mødet, og Jan Holm Ingemann overtog 
derfor præsentationen.  
 
Principper for reform af kandidatuddannelsen 
De første bachelorer på den nye studieordning bliver færdige i juni 2020. Ny kandidatuddannelse skal være 
klar pr. 1/9 2020. Vi har visket tavlen ren. Der har været for lidt struktur på kandidatuddannelsen, og det 
har været vanskeligt at give dimittenderne en klar profil. Vi ønsker med reformen at: 
 

• Styrke PBL 
• Sikre en tættere kobling mellem faglige moduler og projektet (Workshops og klyngevejledning) 
• Anvende nye undervisningsformer/it-understøttelse af undervisning/digitalisering som 

problemfelt/fagfelt. Flipped-classroom, podcasts, video. I-pad pro til videoklip, pp, etc. 
• Sikre bedre progression fra BA til KA 
• Give valgmuligheder og mulighed for at specialisere sig. Opfordringen til specialiseringsmuligheder 

kom blandt andet fra dette forum. Ressourcemæssigt med 50 studerende kan vi udbyde to profiler: 
analytisk profil og organisations/ledelsesprofil. 

• En analytisk profil (public policy) og en organsiation/ledelse/forvaltningsprofil (governance/mgmt) 
 
 
Specialisering I (public policy) 
 
Specialisering II (organisation/ledelse) 
 
7. semester   

• Fag- og projektmodul (25 ECTS)  
Projektet starter dag I. Symbiose mellem fagligt indhold og projektarbejde. 

• Fælles tværgående modul i videregående forskningsdesign (5 ECTS) 
Projektstyringsværktøjer som skal anvendes i projektarbejde og workshops. 

 
Samme model på 8 semester 

• Fag- og projektmodul (25 ECTS) 
• Fælles tværgående modul (5 ECTS) 

 
9. semester  

• Praktik eller valgfag 
• 10. semester speciale. 

 
Kommentarer fra panelet 
 
PH: Hvad er substansen?  
 
JHI: Specialisering I - Public policy og public governance sætter rammen for specialiseringen. Det faktuelle 
indhold er styret af, hvad der sker I praksis. Lige nu vil det fx være oplagt at tage fat i digitalisering under 
public governance og management. 
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JHI: Den her model kræver meget af underviserne. Kan vores undervisere være agile nok? Det har vi 
diskuteret meget internt. Det tror vi på, at de kan, fordi det kommer tættere på deres forskning. 
EM: Det er super godt. Overskrifterne er meget relevante ift. de jobs, kandidaterne kommer ud i. De to spor 
er meget relevante. 
EM: Er der forskningsmæssige udfordringer, når indholdet i uddannelsen bliver mere agilt? 
JHI: Forskningsområdet ift. organisation og ledelse er på vej op. Både fordi vi har brug for det, og fordi 
vores digitaliseringsuddannelser har brug for det. Her er jeg ikke bekymret, og det er jeg heller ikke ift. det 
analytiske aspekt. Det er primært politisk kommunikation og valgforskning, der glider i baggrunden. 
Arbejdsmarkedsforskningen er også på vej med sit eget take på digitalisering ift. platformsøkonomi, så her 
ser jeg heller ikke, at vi er udfordret.  
 
PH: Har I selv digitaliseringsuddannelser? 
JHI: Vi har en bacheloruddannelse i innovation som arbejder meget med velfærdsteknologi, og en cand.it. 
som beskæftiger sig med it-ledelse, og hvor bachelorerne kommer med meget forskellige baggrunde. Her 
er der en symbiose, som vi kan udnytte. 
 
JHI: Skal vi tillade cross over mellem de to spor? Og i bekræftende fald - hvordan sikrer vi så progression? 
 
EM: Jeg mener ikke, at man skal lære alt på to år. De, der er på analytics, skal nok komme på governance i 
løbet af 3-4 år i praksis. Hold den faglige fane højt. 
PH: Jeg synes nogle gange som censor, at det har været svært at se progressionen fra jeres BA til KA. 
Målbeskrivelserne har været meget brede. Godt, at der kommer en tydelighed i progressionen. 
EM: Meget enig. 
JHI: Vi har nogle kandidatstuderende, som kommer med en professionsbachelor. De er typisk ikke så godt 
klædt på ift. metode og projektarbejde. Derfor vil vi lave et forløb kun målrettet dem. Vores ”egne” skal 
ikke føle, at deres progression går i stå, fordi vi skal løfte den anden gruppe.. 
KNB: Ift. progression i læringsmål, så er evnen til at ”redegøre, diskutere og anvende” det højeste 
videnskabelige niveau. Når de kan anvende teorierne, så er de i mål, og her hjælper det øgede fokus på 
PBL. 
 
JHI: Navnet på de to profiler. Hvad tænker I? 
EM: Public policy er bredt. Skulle man være skarp: Public Analytics og Public Governance. Du har et væld af 
fagligheder under analytics – evidens, evaluering. Hvordan omsætter vi den viden i politik – det gør vi 
gennem initiativer på basis af evidensbetragtninger. 
Governance – styringsdimissionen, politikdimissioner. Synes at management skal ud. Det skal være 
leadership i stedet. 
 
 
3) Præsentation og diskussion af udkast til studieordning for Samfundsfag v/Karen 
Nielsen Breidahl 
 
Samfundsfag som centralt fag 
 
Ift. udarbejdelsen af ny kandidatstudieordning har vi her nogle klare fagbindinger til gymnasieskolen – 
vigtigt. Der er dog også 40% af kandidaterne, der får jobs andre steder, så det skal vi også tage højde for. 
Det gør vi ved at give dem videregående analytiske kompetencer. 
 
Reform af bacheloruddannelsen. 
Grundlaget for kandidatstudieordningen er reformen af bacheloruddannelsen fra 2017. Den ny 
bachelorstudieordning sikrer en bedre sammenhæng mellem de samfundsfagsstuderendes 
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uddannelsesforløb, der jo er delt mellem deres centralfag og sidefag. Vi har en høj grad af sammenlæsning 
med uddannelsen i politik og administration, hvor de samfundsfagsstuderende let føler sig glemt. De 
samfundsfagsstuderende udgør en pæn gruppe af de studerende på 1. semester, hvor vi optager 90 
studerende på politik og administration og 50 studerende på samfundsfag. 
 
Den ny bachelorstudieordning har styrket den internationale profil, og med reformen af 
kandidatuddannelsen styrker vi også PBL-dimensionen. 
Forløbet er sådan, at de samfundsfagsstuderende følger politik og administration til og med 4. semester. På 
5. semester er de halvt på deres sidefag, og halvt hos os, hvor de skriver bachelorprojekt. De kommer 
tilbage til os på 8. semester, hvor de er halvt hos os og halvt på deres sidefag. 
 
8. semester (15 ECTS) 
Vi ønsker at styrke deres politologiske profil. De får noget mere klassisk politisk teori bestående af et 
fagmodul på 5 ECTS og et projekt på 10 ECTS. Projektet skrives inden for klassisk politisk teori i relation til 
aktuelle problemstillinger.  
 
9. semester (30 ECTS) 
Tidligere har de studerende haft 15 ECTS i politisk kommunikation. Det overvejer vi at fjerne og erstatte 
med følgende: 

• Samfundsdidaktik og pædagogik på 5 ECTS 
• International Politik 10 ECTS 
• Videregående forskningsdesign på 5 ECTS 
• Valgfag (som anbefalet mulighed) – Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante 

problemstillinger på 10 ECTS. 
 
10. semester (30 ECTS) 

• Speciale 
 
 
Kommentarer fra panelet 
 
PH: Det er vigtigt at fastholde, at de har noget metode.  
KNB: VI skal også huske på, at de også har metode på deres sidefag. 
EM: Vigtigt, at de stadig har en relation til politik og administration. 
PH: Min kæphest – metode på samfundsfag – excel fylder meget. Det kan godt være, at I lærer dem SPSS, 
men det bruger vi ikke i gymnasierne. Der kommer stadig kandidater ud, som står måbende. Det bør de 
have på deres bachelorniveau. 
EM: I kan koble undervisning i Excel med nogle af de andre studieretninger, som har samme udfordringer – 
fx erhvervsøkonomerne. 
JHI: Har tidligere haft beskrivende økonomi. 
AB: Samfundsfaget udvikler sig i den matematiske retning. Matematikdelen er skærpet. Kan godt lægges 
ind i didaktikdelen, da det er svært for de studerende, og dermed er det er også svært at undervise i. 
PH: Evalueringsdimensionen er blevet meget vigtig i gymnasieskolen. Hvordan evaluerer man de 
studerendes læringsudbytte? Det fylder mere og mere. 
EM: Hvor lærer de at skrive korte rapporter? Det gør de først, når de kommer ud i praksis.  
JHI: Vi har diskuteret det. Hvordan vi kan arbejde med formen ift. udarbejdelse notater, præsentationer. Vi 
har talt om, at lægge små videoopgaver ind. Man gør det på flere norske universiteter. 
EM: Der er nogle bindinger, når man skal skrive et politisk notat, etc. som mange af jeres kandidater vil 
komme til at gøre, når de kommer ud i job. I kan hente bunker af casemateriale ved kommune, region, etc. 
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PH: I gymnasiet lærer de at skrive et notat.  
 
Samfundsfag som sidefag 
 
7. semester (30 ECTS) 

• Kvalitativ metode på 5 ECTS 
• Pædagogik og samfundsdidaktik på 5 ECTS 
• EU og International Politik med projektarbejde på 20 ECTS 

 
8. semester (15 ECTS) 

• Samfundsøkonomi på 10 ECTS 
• Sociologi på 5 ECTS 

 
9. semester (Hovedfag) 
 
10. semester (Hovedfag) 
 
11. semester – sidefagssupplering for studerende fra andet hovedområde 

• Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger samt projekt. 
 
De studerende får mere PBL allerede på 7. semester, hvor de nu skal skrive et projekt. Tidligere har 
semestret været præget af mange enkeltstående moduler.   
 
Ift. 11 semester arbejder vi videre med at udvikle et nyt modul, hvor de arbejder mere casebaseret.  
 
Kommentarer fra panelet 
 
PH: Ifm. gymnasiereformen i 2015, hvor de nye studenter kommer ind her i 2020, er der nedenstående 
hovedoverskrifter: 
 
A. Digital dannelse 
B. Karrierelæring 
C. Globale kompetencer 
 
Det kan være svært at få de elementer puttet ind i undervisningen. Det er noget, vi i sektoren er meget i 
tvivl om, hvordan vi skal gribe det an.  
 
KNB: Vores kandidater kan arbejde flerfagligt og projektorienteret – vores nye 11. semester, har vi udviklet 
i samarbejde med praksis. Her får de studerende 10 ECTS undervisning i videnskabsteori og metode, og 20 
ECTS hvor de i samarbejde med en gymnasial institution undersøger, hvordan de flerfaglige redskaber kan 
anvendes.  
 
EM: Der pågår en meget stor etisk diskussion ift. indsamling og brug af data. Det kunne være relevant for 
jeres studerende at beskæftige sig med. 
 
JHI: Vi har i år udviklet et valgfag i fagprofessionelle og etik for netop at imødekomme denne 
problemstilling. 
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AB: EU og IP er en pudsig kobling. Ser mere EU som en forlængelse af det danske system, hvor IP er noget 
helt andet. I min optik er det to meget forskellige ting. KNB: Det er to forskellige fag, hvor de så skal skrive 
projekt i et af fagene. AB: Det er vigtigt, at der er den adskillelse. 
 
JHI: Samfundsfag som centralt fag 
Hvordan stiller I jer ift. praktik? Vi har vanskeligt ved at klemme det ind. 
 
PH: De skal i pædagogikum, når de kommer ud i gymnasieskolen, og det er jo at sidestille med praktik. Skal 
de ud i praktik på et gymnasium, så er det meget forskelligt, hvordan det håndteres i gymnasierne. Lærerne 
får ikke noget for det. Det er sundt nok at komme ud og snuse, men der er ikke afgørende. 
AB: En del af vores tidligere elever opsøger selv at komme i praktik. De laver selv forløbet, og passer det ind 
i deres uddannelsesforløb. De får typisk tre uger hos os, hvor de får lov at prøve at undervise. Den mulighed 
er der. De fleste gymnasier vil gerne være med. 
KNB: Mange hovedfagsstuderende får muligheden på deres sidefag. 
 
4) Nyt kommissorium for aftagerpaneler (udsendt) v/Jan Holm Ingemann 
 
JHI orienterer kort om det nye kommissorium. 
 
5) Evt. 
 
Fremtidige mødedatoer 
JHI informerede om, at der er indkommet forslag fra to paneldeltagere fra Sjælland om, at møderne lægges 
enten fredage eller mandage. Panelet var positivt indstillet over for dette og pointerede, at det vigtigste er, 
at mødedatoen meldes ud i meget god tid inden mødets afholdelse. 
 
GDPR 
GDPR-regler betyder, at vi skal have medlemmernes samtykke til, at deres oplysninger om navn, 
jobtitel og virksomhed/organisation må fremgå af uddannelsens hjemmeside. Samtykkeerklæring blev 
rundsendt. 
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