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1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Referat fra sidste møde 

godkendt. 

Annette orienterede kort om 

Ghana projektet. Vi forventer 

at sende to HPLCére plus et 

vandrensningsanlæg til Ghana 

i løbet af foråret. 

Derudover får vi besøg af to 

forskere fra Ghana, som skal 

arbejde i laboratoriet, samt 

give et par forelæsninger for 

de studerende. 

  



3. Status på praktikpladser 

 

8 studerende fra E15 havde 

ikke fået praktik plads i januar, 

mest pga. de ikke har været 

opsøgende nok. Nu er det 

lykkedes at skaffe en 

praktikplads til alle.  

Der er et generelt problem, at 

de studerende søger for sent. 

 

Der er tilsyneladende et dyk i 

antallet af ansøgninger til 

sommeroptaget via kvote 2, 

måske pga. uddannelsesloftet. 

Annette laver en opgørelse 

over, hvor mange af de 

studerende, der har en anden 

uddannelse, inden de søger 

ind hos os. Der bliver lavet 

statistik på dagen efter kvote 

2 lukker og resultatet sendes 

ud til uddannelsesudvalget. 

Der er tvivl om hvorvidt 

uddannelsesloftet gælder 

udenlandske uddannelse. 

Preben og Anne Marie vil prøve 

at undersøge, hvor stor en del 

af deres praktikanter, der har 

taget en anden uddannelse 

først.  

Annette 

Thromsholdt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesloft

et gælder kun 

for danske 

eksamener 

 

4. Resultat af 

studentertilfredshedsundersøge

lsen 

 

Der er grønne tal over hele 

linjen. De studerende er dog 

ikke så tilfredse med de 

fysiske forhold, hvad nok 

hænger sammen med de nye 

undervisningsformer, der 

kræver mere plads til at 

arbejde i mindre grupper. Det 

er derfor et af 

indsatsområderne her i 

foråret. Annette orienterede 

kort om den pædagogiske 

transformation.   

Andelen af ambassadør 

studerende er faldet. Muligvis 

pga. af ny studieform, hvor 

der bliver stillet større krav til 

Annette 

Thromsholdt 
 



de studerende, samt anvendt 

mange nye digitaliserings 

værktøjer.  

Der blev diskuteret 

pædagogisk transformation, 

fremmøde og studenter 

ansvar. 

At studieintensiteten er steget, 

gennemførslen på prøve 1 er 

100 %, viser at den 

pædagogiske transformation 

har positive effekter. 

Grænser for henholdsvis røde 

gule og grønne tal er 

vedhæftet referatet 

5. Hvilke kompetencer skal en 

laborantstuderende have inden 

praktikperioden?  

 

Annette orienterer om de 

spørgsmål vi stiller ved  

praktikbesøg for 

miljøteknologerne. Der skal 

laves noget tilsvarende på 

laborant, dog mere konkret. 

Forslag til spørgsmål 

fremsendes til udvalget senest 

14 dag før næste møde. 

Punktet tages op på næste 

møde. 

Annette 

Thromsholdt  
 

 

6. Diverse Camilla spørger om Novo 

Nordisk og Novozymes tager 

ældre praktikanter, hvilket 

umiddelbart ikke er et 

problem. 

 
 

 


