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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 25. januar 2017 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens Bischoff, Charlotte Breinholt, Martin 
Olsen, Camilla Nørskov, Maria Baunbæk, Sofie Buch, Jesper Johansen, Alf Johansen 

Afbud: Jacob Zeuthen, Stig Hirsbak, Kasper Dirckinck, Helle Vendelbo 

Dagsorden:  

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Status på praktikpladser forår 2017 
4. Input til standard skabelon for prøvetagning – hvordan kunne en generel skabelon se 

ud, som de studerende kan lære at arbejde ud fra ved prøvetagning af diverse medier 
(jord, luft, vand, støj, bygninger etc.). 

5. Revision af vores miljøteknologbrochure. Brochuren er vedhæftet, vi vil meget gerne 
have input til hvor godt brochuren sælger miljøteknologerne til job. 

6. Lokal afledning af regnvand – I hvilket omfang bør vores studerende have viden inden 
for området – hvilke jobtyper (hvis nogen) ser I de kunne varetage. 

7. Diverse 
 
 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt, ønske om at referatet 
kommer ud sammen med 
dagsorden. 

  

2 Godkendt.    

3 Alle har fået praktik.   
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4 Der kan godt udarbejdes en 
generel overordnet skabelon, 
som kan bruges på alle områder.  

Skabelonen skal være simpel, så 
den kan huskes i hovedet, før, 
under og efter prøvetagning.  

Forslag til indhold: 

Emballage som skal med. 
Praktiske forhold. Sagsnummer 
og analyserekvisitionen. 
Eventuelt formuleret som 
spørgsmål - har du husket… 

Dialog om de konkrete prøver på 
stedet. Opbevaring, hvor skal de 
hen. Registrere at svaret er 
komme tilbage, og at kunden får 
svaret.  

Planlægning af sikkerhed i 
forhold til prøvetagningen, 
herunder risiko for 
kontaminering.  

Plan B, hvilke uforudsete 
udfordringer kan man løbe ind i.  

Arbejdsmiljømæssige 
udfordringer ved prøvetagningen 
f.eks. en stige, hvor der burde 
være en platform.  

Planlægning af prøvetagningen 
f.eks. i produktionen, så alle 
prøver bliver taget under 
produktion.  

Notater om observationer på 
stedet. Suppleret med billeder. 
Overvej at bruge en app, der 
samler det hele.  

  

5 Titel – Mere henvendt til 
virksomheder – mere fængende 
f.eks. ”Derfor, en miljøteknolog”.  

Opbygning er ok.  
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Mere målrettede jobopgaver 
f.eks. i klima og energi. 

Under virksomhedens 
miljøarbejde, f.eks. en 
beskrivelse af at de studerende 
har arbejdet med skolens 
miljøledelsessystem. Fokus på at 
de kan være 
kvalitetsmedarbejderen og så 
kan miljø komme sekundært.  

Overvejelse om der skal være to 
versioner – en til større 
virksomheder, der kender 
begreberne og en for mindre 
virksomheder, der har brug for 
en til kvalitet.  

Overvej om forvaltning skal have 
et mere ”lækkert” ord på dansk. 

6 LAR er meget 
skrivebordsarbejde. Videregives 
til entreprenørerne. Ikke meget 
teknikerarbejde i det, mest 
projektering.  
Hvis der findes job er det i 
kommunens miljøforvaltninger i 
forhold til spildevandsplaner.  
 
Miljøteknologerne kan være et 
modspil i forhold til rådgiverne, 
kræver viden om forskellige 
teknologier. Viden om en 
planproces og fokuspunkter. At 
kunne se på et område, hvor 
vandet tilledes fra og samles. 
Overordnet overblik.  
 
I mindre virksomheder, 
eventuelt at kunne se på 
rådgivernes beregninger, og 
vurdere om det vil virke. Forstå 
basistal.  
Måske kunne lave basale 
beregninger af vandmængder, 
der skal opsamles.  
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7 De studerende fortalte hvilke 
temaer og eksamener de har 
haft siden sidst.  

Annette orienterede om 
samarbejdet med Plastic Change 
i foråret.  

  

    

 


