
Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 07-05-2015 

Referent: Annette Gammelgaard 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Annette Gammelgaard, Maria Baunbæk, Anne Marie 

Kverneland, Lars Bo Køppler, Helle Jensen, Anja Price, Bjarke Mouritsen og Jens A. Bischoff 

Afbud: Jane Skipper, Ayoe Lüchau og Pia Hansen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Nyt fra laborant v/ Annette Gammelgaard 

4. Nyt fra miljøteknolog v/ Maria Baunbæk 

5. Resultat af Studenter Tilfredsheds Undersøgelsen, samt handlingsplan for 2015. 

6. En drøftelse af hvordan vi får mest ud af møderne, når udvalget nu rummer to så 

forskellige uddannelser.(Bilag: Cphbusiness Laboratorie og Miljøs årshjul) 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 

+ 

Ansvarlig 

Deadlines 

 
Præsentationsrunde og velkommen 

til nyt medlem i udvalget: 

Jens A. Bischoff fra Niras: 

repræsenterer 

miljøteknologuddannelsen 

  

1. Godkendelse af referat 

fra sidste møde 

 

Godkendt.  

Bemærkninger til referatet ønskes 

gerne tilbagemeldt hurtigt efter at 

referatet er udsendt så referatet kan 

justeres. 

  

2. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt 
  



3. Nyt fra laborant v/ Annette 

Gammelgaard 

 

Der blev orienteret om: 

 Udvalgsarbejde om ny 

studieordning, der forventes 

færdig til august 2016 

 Praktikpladssituationen 

 Forskningens dag afholdt 

23/4 

 
 

4. Nyt fra miljøteknolog v/ 

Maria Baunbæk 

 

Der blev orienteret om: 

 Første hold i praktik: Både 

studerende og praktiksteder 

er tilfredse 

 Tiltag for at få de 

færdiguddannede i job: 

deltagelse i Vingsted 

konference, brochure 

udarbejdet til virksomheder, 

film udarbejdet med portræt 

af 2 praktikanter og 2 

færdiguddannede fra Århus i 

job 

 Positivt at ca. 5 af de 

studerende i praktik kan 

fortsætte med job bagefter i 

tidsbegrænsede stillinger 

 Der planlægges studietur til 

Edinburgh med fokus på 

affald 

 Der planlægges sommerskole 

på Filippinerne for både 

laborant og 

miljøteknologstuderende  

 

 

 

 

5. Resultat af Studenter 

Tilfredsheds Undersøgelsen, 

samt handlingsplan for 2015. 

v/Annette Thromsholdt 

 

Resultatet generelt meget 

tilfredsstillende for begge 

uddannelser. Høj score i forhold til 

cphbusiness generelt og samlede 

erhvervsakademier. 

2 punkter der kan optimeres og 

dermed udvalgt til næste års 

handlingsplan er: 

 Mere viden fra Erhvervslivet 

inddrages i undervisningen 

 Mere fokus på internationale 

aktiviteter bl.a. i form af 

korte studieophold og 

praktik 

  



6. En drøftelse af hvordan vi 

får mest ud af møderne, når 

udvalget nu rummer to så 

forskellige uddannelser.(Bilag: 

Cphbusiness Laboratorie og 

Miljøs årshjul) 

 

Årshjulet blev diskuteret med 

henblik på indhold til møderne. 

Der skal være 4 møder. 

På 2 af møderne vil der være 

fokus på en uddannelse.  

På 2 af møderne vil indholdet 

være af mere generel karakter. 

Annette T. og Lars udearbejder 

mødeplaner.  

  

7. Evt. Der bør være endnu 2 deltagere i 

udvalget der repræsentere 

miljøteknologuddannelsen. 

Fra august 15 deltager desuden Tine 

B. Madsen fra Novonordisk. 

Repræsentant for 

Miljøteknologuddannelsen 

  

 


