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Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 07-04-2016 

Referent: Annette Gammelgaard 

 

Deltagere: Lars Bo Køppler, Annette Thromsholdt, Annette Gammelgaard, Anne Marie Kverneland, Helle Vendelbo Jensen, Bjarke Mouritsen, 
Ayoe Lüchau, Jens Bischoff og Maria Baunbæk 

 

Afbud: Helle Simonsen, Camilla Søgaard 

Ikke mødt:  

 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Ennova v/Annette T.– Studietilfredshedsundersøgelse  
4. Opfølgning fra sidste møde: Status på praktikpladserne for laborant 
5. Jobsituationen for miljøteknologerne 
6. Nyt fra laborant v/ Annette G. 
7. Nyt fra miljøteknolog v/ Maria 
8. Nyt fra de studerende v/ Camilla og Bjarke 
9. Punkter til næste møde 
10. Evt. 
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Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadlines 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
møde 

 

Referat godkendt   

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt   

3. Ennova v/Annette T.– 
Studietilfredshedsundersøgelse  

 

Ennova 2015 blev gennemgået. 

PP sendes elektronisk sammen med referatet. 

ATH  

4. Opfølgning fra sidste møde: Status på 
praktikpladserne for laborant 

 

Praktikstart februar 16: 

12 har fået praktikplads 

8 mangler endnu praktikplads 

1 studerende i udlandet (Edinburgh) 

Praktikstart september 16 

14 har fået praktikplads 

4 studerende i udlandet (Cambridge, Island, Australien på 
universiteter) 

6 mangler endnu praktikplads, men er aktivt søgende. 
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5. Jobsituationen for miljøteknologerne 

 

Ud af de 15 miljøteknologer der blev færdige sommeren 
2015, er 2 fastansat, 4 sidder i tidsbegrænsede stillinger, 
3 læser videre, 1 er sygemeldt med stress og 1 har haft 
små opgaver i praktikvirksomheden efter endt praktik.  

Vi forventer at de næste miljøteknologer vil få nemmere 
ved at få job, bl.a. via den store virksomhedskontakt i 
Miljønetværk Nordsjælland 

 

 

 

 

6. Nyt fra laborant v/ Annette G. 

 

Der blev orienteret om to nye virksomhedsprojekter i 
samarbejde med FOSS og Novozymes. 
 
Der blev informeret om nye digitale læringsprojekter på 1. 
semester og studiestartstest til at udpege studerende til 
ekstraundervisning. 
 
Ny bekendtgørelse for erhvervsakademiuddannelser er 
udsat, så det forventes at der først kommer en ny 
studieordning 2018. 

  

7. Nyt fra miljøteknolog v/ Maria 

 

Alle har fået praktikplads og alle har haft 
virksomhedsprojekter i deres projektperiode, så meget 
samarbejde med virksomheder. 

Fokus på rette kompetencer i uddannelsen i bl.a. i 
samarbejde med Niros.  

Liste over praktikpladssteder sendes rundt. 

 

 

 

 

 

Mbau 
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8. Nyt fra de studerende v/ Camilla og 
Bjarke 

 

Bjarke orienterer om sit praktikophold på Novo Nordisk og 
om nye gode tiltag på den sociale front som pool bord 
kombineret med bordtennis og gode fredagsbarer. 

 

  

9. Punkter til næste møde 
 

Ikke relevant 

Laborant: Der doodles en dato til et møde før 
sommerferien. Datoer til efteråret besluttes på 
førstkommende møde. 

Miljøteknolog:  
Allerede fastlagte datoer  
15/8-16 kl. 14-16  
27/10-16 kl. 14-16 
 

ATH  

10. Evt Jane Skipper, Tine Madsen og Pia Hansen har valgt at 
trække sig fra udvalget, da de ikke længere kan afse tid 
til at sidde i uddannelsesudvalget. 

ATH informerede om at pga. at uddannelsesudvalget nu 
skal være med til at sikre uddannelsernes videngrundlag 
og relevans er det besluttet at dele uddannelsesudvalget 
op i 2 selvstændige uddannelsesudvalg for hhv. laborant 
og miljøteknolog. 

Forslag til sammensætning af de nye udvalg blev 
gennemgået. 

Der var frustrationer og utilfredshed om meddelelsen om 
at splitte udvalget op og at udvalget udover formanden, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

ikke har været inddraget i beslutningsprocessen. 

ATH informerer om 2 inspirationsmøder i Miljønetværk 
Nordsjælland, hvor alle er velkomne. 
Invitation vedhæftes referatet. 

 

 

    


