
Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 15-08-2016 

Referent:  

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Maria Baunbæk, Kasper Remmen, Lars Bo Køppler, Jens 

Bischoff, Charlotte Breinholt, Martin Olsen, Jens Klingenberg, Stig Hirsbak 

Afbud: Jacob Zeuthen, Alf Johansen, Camilla Nørskov 

Dagsorden: 

 Introduktion til Cphbusiness og miljøteknologuddannelsen.

 Præsentation af udvalgets medlemmer

 Valg af formand

 Mødedatoer i 2016/2017

 Bemanding af evt. ubesatte poster i uddannelsesudvalget

 Oplæg omkring virksomhedsprojekter – Kasper Remmen Dirckinck-Holmfeld

 Evt.

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 

+ 

Ansvarlig 

Deadlines 

Introduktion til Cphbusiness og 

miljøteknologuddannelsen.

Input til at styrke engelsk ved f.eks.  

 at de studerende ved større 

afleveringer inkluderer en liste 

over anvendte termer og deres 

engelske oversættelse 

 at de studerende løbende 

gennem uddannelsen laver deres 

egen engelske ordbog evt. i form 

af en Wiki 

 at lade de studerende aflevere 

flere rapporter på engelsk  

 poster session på engelsk 

Pointering af, at Affald ikke længere 

hedder det, men Ressourcer og 

cirkulær økonomi 

 



Præsentation af udvalgets 

medlemmer 
Alle præsenterer sig.  

  

Valg af formand

 

Jens Klingenberg og Lars Bo 

stiller op til formandsposten. 

Jens Klingenberg foreslår at 

formandskabet de næste to år 

går på skift et år af gangen 

mellem de to. Forslaget 

vedtages, Jens Klingenberg 

starter som formand.  

  

Mødedatoer i 2016/2017 Der er på forhånd foreslået følgende 

mødedatoer i skoleåret 16/17:  

Onsdag d. 16/11 kl. 14-16 

Onsdag d. 25/1 kl. 14-16 

Onsdag d. 19/4 kl. 14-16 

 

Mødedatoerne godkendes, Biogen 

byder ind med mødelokale til mødet 

i november. Niras byder ind med 

mødelokale til mødet i januar 

 
 

Bemanding af evt. ubesatte 

poster i uddannelsesudvalget

 

Udvalget mangler pt. at få besat en 

plads på vegne af Dansk Byggeri og 

Kommunale Miljø og 

Teknikforvaltninger.  

Alle medlemmer forsøger gennem 

netværk at få potentielle kandidater 

til de ledige pladser.  

 

 

 

 

Oplæg omkring 

virksomhedsprojekter 
Kasper gennemgik flere af de 

virksomhedsprojekter uddannelsen 

har haft det sidste år.  

Charlotte foreslog at skolen skal 

være ude i bedre tid til projekter og 

de studerende skal forberedes bedre 

til deres rolle i projektet, samt 

virksomhedens forventning til den 

studerende.  

Evt. en konkret tidsplan for de 

studerende i projektforløbet, så 

virksomheden ved hvornår de kan 

  



forvente de er der.  

 

Påpegning af at det også kunne give 

værdi, at få virksomhederne til at 

komme og præsentere sig selv og 

opgaven, samt forventninger til dem 

Evt. Bemærkning om at ift. prøvetagning 

kunne lugt gå hen og blive centralt, 

at de studerende har kendskab til 

pga. den øgede opmærksomhed 

omkring udnyttelsen af den 

biologiske del af affaldet m.m. 

  

  
  

 


