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Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave + 

Ansvarlig 

Deadlines 

1. Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

 

Der er kommet flere kommentarer, som der er taget 

hensyn til. Fremover skal referatet være mere fyldigt. 

Kommentarer skal være givet inden for 14 dage for 

  



modtagelse af referat 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

Mødet skulle have været med fokus på 

laborantuddannelsen, men ikke muligt pga at 

Laborantundervisere var optaget af andre opgaver. 

  

3. Nyt fra laborant v/ Annette G. 

 

Udarbejdelse af ny studieordning er sat på standby, indtil 

ny bekendtgørelse om rammerne for opbygning af 

studieordninger kommer. Forventes at komme her i 

efteråret. 

Over halvdelen af de studerende på 3. semester har 

endnu ikke fået praktikplads. Skyldes ikke mangel på 

praktikpladsopslag, men at de studerende ikke har haft 

”overskud” til at søge. Det kan desværre få konsekvenser 

for vores frafaldsstatistik. 

Jens Klingenberg tilbyder at komme ud på både 2. og 3. 

semester og undervise i praktikpladssøgning både med 

fokus på ansøgninger og en peptalk. 

 

  

4. Nyt fra miljøteknolog v/ Maria 

 

Erstattet af input fra Mike Levermore. 

Mike underviser ansatte i engelsk, og er ansvarlig for 

indholdet i skolens internationale uge i uge 46. Efter uge 

46 starter Mike desuden engelskundervisning op for de 

studerende. 

Mike orienterede om baggrunden for indholdet i den 

 
 



internationale uge 

 

Ros til afdelingen for initiativet  

5. Nyt fra de studerende v/ Camilla og 

Bjarke 

 

Bjarke: Går godt på miljø, 1.sem miljø er kommet godt i 

gang.  

Camilla: Synes det går godt, man har travlt.  

Bjarke har igangsat en bordfodboldturnering. Giver en god 

synergi mellem studerende og ansatte. 

 

 

 

 

6. Præsentation af udviklingsprojekter: 

Destination Green og Miljønetværk i 

Nordsjælland 

 

Miljønetværk Nordsjælland – etablering af det første 

tværinstitutionelle Miljønetværk i Nordsjælland - med 

Cphbusiness som partner

Præsentation af Vibeke Plambeck - projektleder.  

 

Formål med projektet er bl.a. 

 Få de studerende til at arbejde med virkelige 

problemstillinger 

 Finde praktikpladser 

 Profilere CPH business i Nordsjælland 

 

Status: I øjeblikket kører der et for projekt, der skal 

afdække om der er interesse for et miljønetværk i 

Nordsjælland.  

 

Destination Green - fokus på miljøledelse, miljønetværk 

og grøn turismeudvikling i Nordsjælland 

Præsentation af Kasper Remmen  Dirckinck Holmfeld - 

  



projektleder.  

 

Formål med projektet er bl.a. 

 Om 2 år skal laboratorie og miljø være 

miljøcertificeret, på sigt hele Cphbusiness. 

 At inddrage de studerende i denne proces 

 

Hovedformål er dog at få de studerende involveret i 

praksisnære undervisningsforløb.  

 

7. Symbiose samarbejdet 

 

Annette Thromsholdt orienterer om Symbiosesamarbejdet 

i Nordsjælland.  

Symbiose Hillerød er et samarbejde omkring grøn 

omstilling, hvis formål er at fremme bæredygtig 

innovation og vækst gennem stærke relationer og nye 

samarbejdsformer mellem borgere, foreninger 

virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner. 

Symbiosen bæres af konkrete projekter 

Foreløbig deltager Novo Nordisk, Biogen, Berendsen, 

Hillerød Forsyning, Nordsjællands Hospital, Region 

Sjælland, Videncenter C4 og Hillerød Kommune.    

Det vi som videns institution kan byde ind med er bl.a. 

 Uddannelse i form kvalificeret arbejdskraft, 

efteruddannelse og virksomhedstilpassede 

kursusforløb 

 Tilbud om at få de studerende ud at arbejde med 

konkrete problemstillinger i løbet af deres studietid 

og praktik 

  



 Indgå som sparingspartner i flere af de konkrete 

projektforslag 

Der er mulighed for at vi kan blive medlem af 

symbiosen. 

8. Punkter til næste møde 

 

Evt. fokus på laborantuddannelse. (Afhængig af hvad der 

sker på bekendtgørelsesområdet.)  

Der doodles en dato til næste møde, som afholdes i 

februar  

  

9. Evt Frafald: Annette Thromsholdt orienterer om forskellige 

tiltag for frafald, da vores frafald skal mindskes. 

Der er afsat ressourcer til bl.a.: 

 Ekstrahjælp til svage studerende 

 Mentor/coach 

 ”Livslinje” til studerende med et svagt sind. 

 Faglig test på 1. semester til at ”opdage” svage 

studerende. 

Helle Jensen orienterer om muligheden for at indstille en 

praktikant og praktikantvejleder til en pris. Offentliggøres 

i Laboranten. 

Sidst var der kun en indstilling, så chancen for at vinde er 

stor  

Tidspunkter for indstilling: 

Praktikantpris (efterår) Praktikantvejlederpris (forår) 

  

   


