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civilingeniøruddannelsen i Software 
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Inviterede til mødet: Martin Rud Ehmsen (Hesehus), Martin Rytter (Universal Robots), Benny Graff 

Mortensen (IFAD TS A/S), Brian R. Svendsen (Danfoss), Michael Walther (Ordbogen), Sarah Lønholdt 

(Miljøstyrelsen), Jacob Midtgaard-Olesen (Umbraco) Mikkel Baun Kjærgaard (SDU, uddannelsesleder) Bo 

Nørregaard Jørgensen (SDU, sektionsleder), Torben Worm (SDU, sektionsleder), Sofie Birch (SDU, 

uddannelseskoordinator), Stine Holz Gregersen (SDU, referent) 

 

Afbud /Fraværende:  Sarah Lønholdt (Miljøstyrelsen) 

 

Mødeleder: Mikkel Baun Kjærgaard  

Referent: Stine Holz Gregersen 

 

Referat af mødet 

1. Velkomst (v / Mikkel Baun Kjærgaard)  
 
Præsentation af softwarestudierne, der er uddannelser med fokus på, hvad erhvervslivet eftersøger. I 
begge uddannelser indenfor software er der en kernefaglighed, der tager udgangspunkt i konstruktion, 
test, drift, vedligehold osv. På studierne bliver der arbejdet projektbaseret, hvilket sætter teorier i praksis, 
og der undervises også i konkrete værktøjer. Dermed får de studerende faglige kompetencer, generelle 
ingeniørkompetencer og de kan både arbejde selvstændigt og i teams. Derudover bliver 
erhvervssamarbejdet dyrket i forbindelse med blandt andet projekter, praktik og in-company.  
 
Siden sidste aftagerpanelmøde er der blevet dannet et fagråd, der laver forskellige faglige og sociale 
arrangementer. Fagrådet har et lokale på SDU til at lave events i, men under corona har der været nogle 
virtuelle arrangementer. Der er også blevet arbejdet en del med kommunikationen på uddannelsen, hvor 
der blandt andet er oprettet et fællesrum på Blackboard, hvor der bliver annonceret interne og eksterne 
events. I fællesrummet ligger der også en 10 minutters video, der giver et overblik over studiet. Der er også 
blevet arbejdet en del med det eksterne web, så den tiltaler både mænd og kvinder, og internt bliver der 

https://syddanskuni.zoom.us/j/65487618880


brugt MS Teams til at holde kommunikationen mellem de forskellige undervisere og andre personer på 
uddannelsen. Derudover er der arbejdet for at minoritetsgrupper (kvinder, folk med diagnoser eller andre 
kulturer) føler sig inkluderet på uddannelsen. 
 

 
2. Bordet rundt: Deltagerpræsentation samt hvad sker der på softwareområdet i jeres virksomhed? 

(v/ Mikkel Baun Kjærgaard / alle) 
 

Benny Graff Mortensen (IFAD TS A/S) 
 

- Virksomheden arbejder meget med simulatorer og grafik. Derudover arbejder de også med 
softwareudvikling. De har både civilingeniører samt dataloger ansat, og de har brug for folk med en 
forståelse af algoritmer, simulationer og distribuering af systemer. De specielle former for 
kommunikationsprotokoller, som virksomheden har, oplærer de selv deres ansatte i.   
 

 
Jacob Midtgaard-Olesen (Umbraco) 
 

- Virksomheden beskæftiger sig blandt andet med software as a service, og de udbyder produkter i 
en global form. Den anden del, de beskæftiger sig med, er CMS i en open-source udgave.  De har 
både CMS og cloudbaseret services. De arbejder mest med at bygge software-serviceplatforme, 
samt hvordan det skal udvikle sig. De ansatte har mange forskellige baggrunde og uddannelser. 
Derudover har de et godt samarbejde med UCL, hvor de blandt andet har glæde af 
praktikforløbene, og de vil gerne have et større samarbejde med SDU på den front. 
 

 
Martin Rud Ehmsen (Hesehus) 
 

- Virksomhedens behov lige nu er erfaring ift. cloud. Derudover nævner Martin, at front-end 
udvikling tidligere har været tiltænkt folk med en noget kortere uddannelse, men hvor de krav, der 
bliver stillet til front-end udvikling nu, er mere komplekse og på samme niveau som back-end 
udviklere. Derfor kunne Martin godt tænke sig nogle konkrete uddannelser til front-end udvikling. 
Virksomheden har et godt samarbejde med SDU – både TEK og IMADA. 

- Mikkel Baun Kjærgaard tilføjer, at der er blevet lavet et kursus på 3. semester med fokus på front-
end. 

 
 
Martin Rytter (Universal Robots) 
 

- Virksomheden består af stort set alle slags ingeniører med softwarekompetencer. Virksomhedens 
kernesoftware er den software, der kommer i robotterne, men virksomheden begynder også at 
have software omkring robotterne, da kunderne gerne vil vide, hvad robotterne kan. Virksomheden 
har en bred grænseflade ud i verdenen samt en masse ansatte i Odense. I forhold til SDU har de et 
samarbejde i form af Ph.d.-studerende, virksomheden er med i aftagerpanelet og de er en del af 
censorkorpset. Virksomheden vil gerne være involveret så mange steder som muligt. Virksomheden 
vil gerne gå fra gammel til ny softwareteknologi og er derfor interesseret i alle, der er dygtige 
indenfor området. De er opmærksomme på, at der skal nye folk ind i virksomheden for at kunne 
fortsætte udviklingen. 

 
 



 
 
Michael Walther (Ordbogen) 
 

- Virksomhedens primære produkt er Ordbogen.com, men især deres online undervisningsplatforme 
har haft vækst under corona. De bruger en bred vifte af softwareudviklere, der arbejder med alt fra 
web til front-end. Virksomheden har et godt samarbejde med SDU, og de har fokus på den agile 
tankegang hos dem, de ansætter. Virksomheden vil gerne have, at de studerende fra SDU skal 
kunne prioritere imellem de metoder og værktøjer, de lærer at bruge. Dette kunne for eksempel 
være ift. testprocesser og hvilken type test, der skal bruges i hvilke situationer.  

 
 

3. Erhvervsprioritering af softwarekompetencer: Diskussion med udgangspunkt i nationalt studie af 

Epinion (v / Mikkel Baun Kjærgaard / alle) 
 
Et eksternt studie fra Aalborg Universitet på Københavns Campus har spurgt virksomheder, hvilke 
kompetencer de har behov for. Studiet er påvirket af, hvilke kurser Aalborg Universitet havde tænkt sig at 
have på deres uddannelse. Nogle af topscorerne fra studiet er Analyse og design af Software, 
objektorienteret programmering og databasesystemer.  

- Panelet er enige i, at rækkefølgen overordnet set er fornuftig. Til gengæld er der også generel 
enighed om at sikkerhed og integrering af software bør prioriteres højere, samt at cloud bør være 
en mere integreret del af uddannelsen, da det er gode egenskaber at komme ud med. Der er også 
enighed om, at faglighed er vigtigere end folk med erfaring i projektledelse. 

 

Anden del af undersøgelsen spørger indtil kandidatdelen. 

- Der er generel enighed om, at der bør være fokus på især integrationen til og mellem andre 
systemer. Derudover bliver der også nævnt, at der bør være fokus på datamodellering, at kundens 
krav bliver opfyldt og at der kan videreudvikles på produktet til kunden. Ellers giver undersøgelsen 
god mening i forhold til virkeligheden i virksomhederne. 

 

Virksomhederne i undersøgelsen er også blevet spurgt indtil, hvilke generelle kompetencer de leder efter 
hos folk, de ansætter. Nogle af topscorerne er en problemløsende tilgang, evnen til at arbejde selvstændigt 
og på tværs af faglighed. SDU har mange af elementerne, der er på listen, og Mikkel Baun Kjærgaard har 
noteret, at der på listen mangler den dybe faglighed. 

- I aftagerpanelet er der enighed om, at projektledelse ligger for højt på listen. De studerende skal 
gerne kunne være en del af et projekt men ikke som leder. Studerende indenfor software skal ikke 
være projektledere, ligesom projektledere ikke skal arbejde med software på samme niveau som 
dem, der uddannet til det. Derfor bør fokus være på at kunne indgå i et team og på fagligheden 
indenfor software. Panelet lægger også vægt på, at det er vigtigt, at de studerende kan tage 
ejerskab, ansvar og action overfor problemstillinger – derfor er det vigtigt med folk, der kan tænke 
selvstændigt, men som samtidig også kan opsøge hjælp, når det er nødvendigt. 

 



Mikkel Baun Kjærgaard tilføjer, at SDU har nogle af aspekterne, der bliver nævnt, med i semesterprojektet, 
men vil give kommentarerne videre til dem, der arbejder med semesterprojektet.  

 
 

4. Diskussion af nye erhvervstiltag på kandidatstudiet (v / Mikkel Baun Kjærgaard / alle) 
 
Studerende deltager i faglige netværk: 

- Virksomheder har kontakt til de studerendes fagråd. 
 
 
Studerende deltager i faglige/sociale/mentor netværk:  

- Der er kommet fokus på det sociale miljø på studiet, herunder minoritetsgrupper såsom kvinder. 
De kvindelige studerende har fx deltaget i LINK hos PROSA. Derudover er der kommet en ny 
henvendelse fra IT-branchen, der også gerne vil have fokus på at hjælpe kvinder. På TEK er der 
blevet lavet et netværk af de studerende for kvinder – dette netværk vil SDU gerne hjælpe med at 
udbrede.  

 
 
Synlighed af aftagerpanelet på uddannelsen:  

- Der er allerede lavet forskellige videoer omkring studiet, men der kunne godt bruges en kort video 
fra aftagerpanelet omkring, hvad man kan bruge uddannelsen til. Denne video skal være med til at 
gøre aftagerpanelet mere synligt. Det aftales, at der kan snakkes videre med Martin Rud Ehmsen og 
Martin Rytter om at lave en video. Sofie Birch tilføjer, at det helst skal være en video, hvor man kan 
se en arbejdsgiver, da der allerede er lavet videoer fra studerende til studerende.  

 
 
Eksterne semestervejledere fra industrien:  

- SDU har fat i forskellige virksomheder, men der er forskel på, hvor meget virksomhederne stiller 
mentorer og vejledere tilgængeligt for de studerende i forbindelse med praktikforløb og projekter. 
Derfor vil en ide være, at de virksomheder, der gør en ekstra indsats og bruger flest kræfter på 
introforløb og lignende bliver synliggjort. Der er generelt enighed i aftagerpanelet om, at det vil 
give mening at indføre denne ide. Til gengæld er der også kommentarer til, at der hellere skal være 
et fokus på match-making mellem de studerende og virksomhederne, da resten nok skal komme af 

sig selv. Mikkel Baun Kjærgaard nævner, at virksomhederne har mulighed for at møde de 

studerende på SDU. Derudover findes der Jobbank og en dag, hvor de studerende kan præsentere 
deres bachelor- og specialeprojekter til virksomhederne, og samtidig bliver der også investeret 
nogle midler på et nationalt plan, så man kan komme ud til flere virksomheder og dermed få bedre 
match-making. 

 
 

5. Eventuelt 
 

Der bliver spurgt til, hvor tit aftagermøderne afholdes, da der er gået lang tid siden sidste møde. Svaret til 
dette er, at mødet blev udskudt pga. covid-19, og at der ikke er nogen regler for, hvornår mødet skal 
afholdes, udover at det skal være mindst én gang om året. 

Der er positiv feedback fra aftagerpanelet ift.  at mange af anordningerne fra de tidligere møder er blevet 
sat i værk. Dermed kan virksomhederne mærke, at der bliver lyttet og taget action til deres inputs.   


