
REFERAT 25. januar 2006 Projektleder Henrik Sparre-Ulrich

Kære partnere,

Hermed fremsendes

Referat
for

Styregruppemøde d. 10. januar 2006, kl. 15-16.30
på adressen: Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Deltagere:

Jan Magnussen (JM)
Jørgen Ole Bærenholdt (JOB)
Erica Andersson Cederholm
Gunilla Janlert (GJ)
Lene Herdel (LH)
Henrik Sparre-Ulrich (HSU)
Vibeke Skov Larsen (VSL)
Ulrik Okkels Iversen (UOI)
Kathrine Winkelhorn (KW)

Vedrørende dagsordenens punkt 1. Godkendelse af referat
Referat blev enstemmigt godkendt

Vedrørende dagsordenens punkt 2. Præsentation og drøftelse af projektets
tænketank-arbejde
På mødet blev projektets tænketank-arbejde vedrørende uddannelsesplanlægning
genstand for diskussion. JOB fortalte, at han havde ”det formelle bagland” i orden,
hvad angik etableringen af en masteruddannelse i kulturplanlægning i regi af Institut
for Geografi Og Internationale Udviklingsstudier.

Markedsføringen af uddannelsen blev også drøftet. GJ mente, at markedsføringen i
Sverige skulle ske i samarbejde med region Skåne, da de havde et stort netværk,
man kunne drage nytte af.

KW berettede om, at man oplevede en meget svag tilstrømning fra svensk side til
uddannelsen ”Kulturen i det senmoderne samfund” på trods af at man havde gjort
meget for at markedsføre uddannelsen på den svenske side af Øresund. KW kunne
også fortælle, at Malmö Högskola starter en ny uddannelse op i kulturplanlægning på
10 ECTS point til efteråret.
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JOB tilkendegav, at der forelå et stort arbejde på den svenske side af Øresund bla.
med at kortlægge efterspørgslen yderligere med det formål at få fastlagt om det
overhovedet er muligt at få svenskerne interessere i vores uddannelse – samt
hvordan? Han mente også, at det var vigtigt at ophæve den danske bias i
uddannelsen ved fx at tilbyde gratis elementer til svenskere gennem at dele af
uddannelsen kunne indgå i det ordinære uddannelsessystem i Sverige. Endvidere
mente JOB, at det var vigtigt at få en kontakt til region Skåne – og snarest muligt
aflægge dem et besøg.
JOB fandt, at det også var vigtigt for uddannelsesprojektet at markedsføre
uddannelsen overfor så bred en målgruppe som muligt, således at mågruppen også
inkluderer og opkvalificerer teknikere, ingeniører og arkitekter og giver disse grupper
kompetencer i tværsektoriel, lokalforankret (kultur-planlægning).

JM erklærede sig enig i denne betragtning. Han mente desuden at især folk som
arbejdede med fysisk planlægning havde et behov for kompetencer i
sektortværgående strategisk planlægning.
For at få mest muligt indsigt i brugernes uddannelsesbehov og -ønsker mente JM, at
uddannelsesplanlæggerne skulle inddrage brugerne mest muligt i planlægningen. Fx i
form af referencegrupper.

Navnet på uddannelsen blev også diskuteret på mødet. Der blev drøftet om ikke
”kulturplanlægning” skulle erstattes med ”kulturel planlægning”.

Vedrørende dagsordenens punkt 3. Projektstatus og Økonomi
Dagsordenens punkt 2 og punkt 3 gled over i hinanden på grund af fokus på
uddannelse.
Med hensyn til økonomi var der enighed om på mødet, at der skulle fastlægges en
klar aftale om, hvornår projektets bidrag til uddannelsen slutter og RUC/andre i
netværket (det korte uddannelsesforløb) tager over.

Budgettet, som det fremstår i projektets halvårsrapport for 1. juli – 31. dec. 2005,
blev enstemmigt godkendt af styregruppen.

Næste styregruppemøde afholdes tirsdag den 8. august 2006, kl. 15-16.30,
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Venlig hilsen

Henrik Sparre-Ulrich
Projektleder


