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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 27-8-2015 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Annette Gammelgaard, Maria Baunbæk, Anne Marie 
Kverneland, Helle Jensen, Camilla Søgaard Jensen, Bjarke Mouritsen og Jens A. Bischoff, Ayoe 
Lüchau, Jens Klingenberg, Jane Skipper 

Afbud: Pia Hansen og Lars Bo Køppler 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Nyt fra laborant v/ Annette G. 
4. Nyt fra miljøteknolog v/ Maria 
5. Nyt fra de studerende v/ Camilla og Bjarke 
6. Gennemgang af studieordningen v/ Annette G 
7. Uddannelsesudvalgets deltagelse i fremtidige dimissioner v/ Lars Bo og Annette T 
8. Præsentation af ny film på YouTube, der skal markedsføre de færdiguddannede 

miljøteknologer v/ Annette T 
9. Orientering om nyt kursus i miljøjura v/ Helle Vendelbo Jensen 
10. Punkter til næste møde 
11. Evt. 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

 Præsentationsrunde og velkommen 
til nyt medlem i udvalget: 

Camilla Søgaard Jensen 

  

1. Godkendelse af referat fra 
sidste møde 

 

Godkendt.  

 

  

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt.   



 
 

2 

 

3. Nyt fra laborant v/ Annette 
Gammelgaard 

 

Der blev orienteret om: 

• Antal nye studerende, der er 
optaget 26 pga. 
dimensionering 

• Alle på nær 2 har fået 
praktikplads 

• Der er pt. 3 studerende i 
praktik i udlandet 

• Praktikpladssituationen ser 
umiddelbart fornuftig ud 

  

4. Nyt fra miljøteknolog v/ 
Maria Baunbæk 

 

Der blev orienteret om: 

• Nye studerende, 28 er 
tilmeldt holdet 

• 13 er blevet færdige i juni, 2 
skal til reeksamen i 
september 

• Arbejdet for praktikpladser til 
det næste hold sættes ind nu 

• Der afholdes international 
uge i efteråret for både lab 
og miljø – fokusområdet er 
de studerendes internationale 
kompetencer 

 

 

 

 

 

5. Nyt fra de studerende 

 

• Der er én 
miljøteknologstuderende, 
som ikke er startet efter 
sommerferien 

• Miljøteknologstud. er mere 
caseorienteret på 3. sem. 

• Laboranterne er kommet 
godt i gang – niveauet er 
højt 

• Der er meget fravær fra 
klasserne, men det er 
umiddelbart ikke pga. 
studiet. 

  

6. Gennemgang af 
studieordningen 

 

 Annette G. gennemgik 
studieordningen for laborant 

I forbindelse med gennemgang 
af studieordningen spurgte Helle 
Vendelbo Jensen (DL-F) ind til 
procedure og frekvens af 
henvendelser vedr. merit. Dertil 

  



 
 

3 

 

svarede Annette at der er meget 
få henvendelser, og at det 
udelukkende har været 
relevansen af tidligere 
beskæftigelse/uddannelse, der 
medgår i vurderingen. 
 

7. Uddannelsesudvalgets 
deltagelse i 
fremtidige dimissioner 

Der er mulighed for at udd. udvalget 
kan deltage i dimissionerne 
fremadrettet. Der afholdes én årlig 
dimission.  

Dansk Laborant Forening deltager 
med glæde i dimissioner på flere 
andre skoler og vil derfor gerne 
inviteres. 

  

8. Præsentation af ny film på 
YouTube 

Én af de nye miljøteknologfilm blev 
præsenteret.  

  

9. Orientering om nyt kursus i 
miljøjura 

Helle orienterer om et nyt diplom 
modul om miljøjura. Det udbydes 
pt. i Horsens, København er næste 
sted, hvis det er en succes.  

http://www.hk.dk/aktuelt/nyhede
r/2015/06/12/nu-kan-du-soege-
ny-miljoeuddannelse 

  

10. Punkter til næste 
møde 

Næste møde bliver enten 
dybdegående for miljøteknolog eller 
laborant.  

Nye projekter bliver præsenteret 

Flere udvalgsmedlemmer gav udtryk 
for at det er vigtigt at deltage i 
diskussionerne om både laborant og 
miljøteknolog uddannelserne og at 
det ikke ubetinget er en god idé at 
skille det ad. 

  

11. Evt.  DLF vil gerne stille en underviser til 
rådighed til Link-in profiler.  

Der er blevet ansat 3 nye 
undervisere på skolen. 
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