
 1 

Referat: Aftagerpanelsmøde for 
Elektronikuddannelserne i Sønderborg  
 
Torsdag d. 26. september kl. 14:00-16:00 
 

Mødet afholdes ved: SDU, Alsion 2, 6400 Sønderborg – Mødelokale M201.  

Inviteret til mødet: Rasmus Banke (Banke), Hauke Holm - Substitut Peter IIasiaq Ruwald  (Damm Cellular), 
Søren Bondesen (Danfoss Drives), Niels Gade (Danfoss Drives), Lars Althof (Danfoss Power Solutions), 
Michael Tønnes (Danfoss Silicon Power), Svend Erik Knudsen Jensen - Substitut Peter Graversen (LINAK), 
Allan Mølbach (OJ Electronics), Henrik Schmidt (Bitzer Electronics), Ib Christensen (SDU), Jakob Kjelstrup-
Hansen (SDU), Lars Duggen (SDU), Henrik Andersen (SDU), Kasper Paasch (SDU), Christina Skytte Møller 
(SDU)  

Afbud fra: Svend Erik Knudsen Jensen (LINAK), Lars Althof (Danfoss Power Solutions), Rasmus Banke 
(Banke), Niels Gade (Danfoss Drives), Michael Tønnes (Danfoss Silicon Power) 

 

Referat 

 

1. Velkomst (v. Ib Christensen)  
Mødet startede med en præsentationsrunde, da der var en del nye medlemmer i panelet.  
 

2. Status på uddannelserne v/ Ib Christensen & Christina Skytte Møller) 
 Antal 1. prioritetsansøgere til uddannelserne i Sønderborg er steget med 30%, hvilket er meget 

positivt. Der er en flot stigning i forhold til sidste år på både Electronics og Mechatronics 
uddannelserne. Når de studerende har fået besked om at de er blevet optaget, skal de 
acceptere pladsen. 141 studerende har valgt at sige ja tak til pladsen, hvilket igen er et højt tal i 
forhold til sidste år (102).   

 Der er meget naturligt studerende, der falder fra uddannelsen af flere årsager. Nogle har valgt 
forkert, andre har personlige udfordringer, der gør at de ikke kan fortsætte (økonomi, sygdom 
osv.) og der er også en gruppe, der stoppes af førsteårsprøven (der indgår 3 moduler i 
førsteårsprøven, som man skal have bestået i løbet af det første år.  

 For at sikre at vi kan uddanne nok ingeniørstuderende til virksomhederne har SDU i samarbejde 
med lokale virksomheder været i dialog omkring en Første-job-garanti-ordning. Ordningen er 
udelukkende tænkt som et rekrutteringsmiddel, for at tiltrække flere kvalificerede studerende 
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til vores uddannelser. Ordningen går ud på at man som virksomhed giver et tilsagn til at man 
gerne vil tilbyde x antal dimittender et job for en 6 måneders projektperiode. Vi har været i 
gang med projektet i over et år og det har vist sig at være sværere at nå op på den mængde af 
tilsagn, der er sat som mål, før SDU vil gå ud at markedsføre ordningen. Det er derfor nu muligt 
som mindre virksomhed at give en hensigtserklæring i stedet for et egentlig tilsagn, for derved 
at få flere virksomheder med i ordningen.   

 
3. Kandidatuddannelsen (opstart 2020) 
 Kandidatuddannelsen er nu blevet udviklet, baseret på input fra virksomhedernes ønsker og 

behov fra den Rambøl rapport, der blev lavet for nogle år siden. Sammensætningen af fagene 
og de mere specifikke kompetencer kan ses i medsendte præsentation. I diskussionen blev der 
bl.a. talt om at man kunne gøre faget High Frequency Communication til et obligatorisk fag på 
bacheloruddannelsen, da der er behov at de studerende har den faglige kompetence. Der blev 
også udtryk bekymring for om uddannelsen blev for bred, da den indeholder to store 
fagområder, det analoge og det digitale område. På den anden side, så var alle 
virksomhedsmedlemmer enige om at de kompetencer de havde behov for, var dækket ind. Der 
var også enighed om at det ville for en styrke at få virksomhederne med ind i undervisningen 
via oplæg, involvering i projekter osv.  
 

4. Rundvisning i CIE-bygningen v/Thomas Ebel 
 Centerleder for CIE (Center for Industriel Elektronik) Thomas Ebel lavede en kort præsentation 

omkring CIE og status indtil nu og panelet fik herefter en rundvisning i den nye CIE-bygning. 
Nærmere detaljer findes i medsendte præsentation. 

 
5. Eventuelt 

 Som det blev nævnt indledningsvist under præsentationsrunden, så går Ib Christensen på 
pension ved udgangen af januar 2020, hvorefter Jakob Kjelstrup-Hansen overtager posten som 
uddannelsesleder for Elektronikuddannelserne i Sønderborg. Der vil derfor være Jakob, der 
sidder for bordenden på næste aftagerpanelsmøde. Det blev desuden aftalt at næste 
aftagerpanelsmøde holdes ved Danfoss Drives.  

 


