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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 16-11-2016 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Kasper Remmen, Maria Baunbæk, Sofie Buck, Jesper 
Johansen, Martin Olsen, Jens Bischoff, Lars Bo Køppler, Stig Hirsbak, Camilla Nørskov 

Afbud: Charlotte Breinholt, Jens Klingenberg Rasmussen, Jacob Zeuthen, Alf Johansen 

Dagsorden: 

 
1. Forslag til relevante arbejdsopgaver inden for arbejdsmiljø 
2. Evalueringen af studiestarten 
3. Internationalisering 
4. Jobsituationen for miljøteknologerne 
5. Status på praktikpladser forår 2017 
6. Ny studieordning 
7. Jens Klingenberg går på pension – Ny formand 

 
 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

Godkendelse af referat 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Godkendt 

  

Forslag til relevante 
arbejdsopgaver inden for 
arbejdsmiljø 

 

Mange input til indhold i 
arbejdsmiljødelen – det er et 
område, hvor der mangler 
kompetente fagpersoner.  

• Risikovurderinger 
• APVér 
• Basis viden omkring 

opbygningen af en 
arbejdsmiljøorganisation 

• CLP-forordningen 
• Arbejdsmiljøpåvirkninger 
• Støj og materialer 
• Kræftfremkaldende stoffer 

Efter BST centrene lukkede for nogle 
år siden, findes der ingen reelle 
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uddannelsesmuligheder inden for 
arbejdsmiljø. 

Forslag om at tage kontakt til Arne 
Helgesen og Ole Busk for yderligere 
information.  

Evalueringen af studiestarten 

 

De studerende var tilfredse med 
studiestarten. Godt at de sociale 
aktiviteter/teambuilding var 
integreret i undervisningen.  

Forslag om personlighedstest til at 
sætte grupperne i starten. 

Kommentar omkring vigtigheden af 
at de studerende kan arbejde i alle 
grupper, også der hvor 
personsammensætningen ikke er 
optimal. 

  

Internationalisering 

 

Der er 3 studerende, som skal til 
Filippinerne i praktik. 2 skal til 
England i praktik.  

Der er etableret kontakt til en 
ghanesisk virksomhed i forhold til 
projekter indenfor affald.  

Camilla Nørskov har kontakter på 
Jamaica og i Caribien som kan være 
en mulighed fremadrettet.  

  

Jobsituationen for 
miljøteknologerne 

 

Der gøres meget for at gøre 
uddannelsen kendt bl.a. gennem 
Miljønetværk Nordsjælland.  

Kommentarer fra udvalget: 

Det kræver at de studerende har en 
skarp profil.  

Der skal slås hul igennem ved at 
tage kontakt til dem, der ansætter i 
kommuner.  

Relevante artikler til fagblade 

Forslag om Facebook alumni 

Forsyningerne er også en klar 
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mulighed.  

Laboratorierne overtager mere og 
mere prøvetagning fra rådgiver 
virksomhederne. Det er disse, som 
skal gøres opmærksom på 
miljøteknologerne. 

Fokus på at de studerende får deres 
profil gennem VUE, praktik og 
projekt.  

Forslag om at kontakte Gate21. 

Status på praktikpladser forår 
2017 

 

Det går fornuftigt med 
praktikpladssituationen.  

 
Forslag om at tage kontakt til 
Bæredygtig Bundlinje for at få et 
match til praktikpladser efter jul.  

  

Ny studieordning 

 

Der kommer ny bekendtgørelse, 
som giver uddannelserne mulighed 
for at tone uddannelsen i forhold til 
aftagerne.  

Udvalget vil blive inddraget i 
processen med udvikling af ny 
studieordning. 

  

Jens Klingenberg går på 
pension – Ny formand 

 

Udvalget er enige om, at det er et 
personvalg og ikke et 
organisationsvalg. Derfor er 
formandsposten til valg igen, nu da 
Jens Klingenberg stopper.  

Lars Bo Køppler vælges som ny 
formand for den fulde 2-årige 
periode. Træder Lars Bo ud af 
udvalget skal, der på ny 
gennemføres et valg. 

  

 


