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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 08-12-16 kl 14-16 

Sted: Chr. Hansen Bøge Alle 10, 2970 Hørsholm 

Referent: Annette Gammelgaard og Annette Thromsholdt 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Annette Gammelgaard, Preben Nielsen, Helle Simonsen, 
Camilla Solberg Høst, Mikkel West-Nørager, Michael Bloch-Levermore. 

Afbud: Teis Jensen, Helle Vendelbo Jensen, Anne Marie Kverneland, Monica Åberg Sørensen, 
Ayoe Lüchau, Troels Balmer Christensen, 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Evaluering af studiestart 
4. Status på praktikpladssituationen – forår 2017 
5. Internationalisering – Samarbejde med University of Cape Coast i Ghana 
6. Evt. 
 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadlines 

1. Godkendelse af referat 

Referat 
uddannelsesudvalgs  

 

Godkendt 

Hele 
udvalget 

08/12/2016 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt Hele 
udvalget 

08/12/2016 

3. Evaluering af studiestart Efter 2 uger på uddannelsen får de 
studerende en 
studiestartsevaluering med 
spørgsmål indenfor: 

Informations -og serviceniveauet 
ift.: 

• Hjemmesiden 
• Mail, telefon og personlig 

Annette G 
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kontakt 

Kvaliteten af introduktion til 
skolens faciliteter ift.: 

• IT-systemer 
• Uddannelsen 
• Sociale aktiviteter 
• Tutorer 
• Nær miljø og transport 

På en skala fra 1-5 (5 er bedst) 
ligger min. 90 % af scoren 
generelt på 3, 4 og 5 (min.50 % 
ligger på 4 og 5). En enkelt 
undtagelse er introduktionen til IT, 
hvor 24 % ligger på 1 og 2. 
Årsagen til dette ligger i flere nye 
platforme (også for underviserne) 
og at IT supporten blev 
nedprioriteret. Dette skulle blive 
bedre for næste optag. 

Alt i alt vurderes studiestarten 
godkendt.   

4. Status på 
praktikpladssituationen – forår 
2017 

 

8 studerende ud af 24 har pt ikke 
fået praktikplads. De 8 studerende 
får et coaching forløb og ekstra 
hjælp til praktiksøgning.   

Annette G  

5. Internationalisering – 
Samarbejde med University of 
Cape Coast i Ghana 

 

Mikkel og Mike orienterede om 
deres studietur til Ghana og 
kommende samarbejde med UCC i 
Ghana. Følgende projekt, som skal 
involvere studerende skal udvikles 
i F17: 

• Brugt men brugbart 
basis laboratorieudstyr 
og apparater skal 
indsamles fra 
virksomheder og 
kvalificeres. 

• Instruktionsvideoer til 
udstyret skal laves på 
engelsk 

• Udstyr sendes til UCC 
• Studerende kan tage 

Mikkel 
West-
Nørager og 
Michael 
Bloch-
Levermore 
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kortere eller længere 
studieophold på UCC til 
indkøring af udstyret.  

6. Evt. Det blev diskuteret hvordan 
kommende møder skal afholdes, så 
der fremover er større 
mødedeltagelse.  

Preben vil sende forespørgsler 
rundt om ønsker til tidspunkt, sted 
og indhold.    

Forslag til indhold på møderne 
kunne være en diskussion af hvilke 
kompetencer virksomhederne 
ønsker en kommende praktikant 
skal have.  

 

  

 


