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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 7/12-17 

Referent:  

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Nils Arneborg, Karina Jans, Helle 
Wendelboe, Maria Baunbæk, Charlotte Thorndahl, Monica Sørensen 

Afbud: Anne Marie Kverneland, Troels Christensen, Helle Simonsen 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Praktikplads situationen 
4. Status på studieordningsarbejdet 
5. Nye kurser i foråret 2018 
6. Diverse 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 For E17 er der 2 der mangler 
praktikplads. Heraf 1 studerende 
der ikke er kontakt til.  

For F18 er der pt. 8 der mangler 
praktikplads, der er dog flere 
som har ansøgninger ude. 

De sjællandske skoler på nær os 
har øget optaget de senere år, 
men antallet af praktikpladser er 
stort set det samme. Det 
medfører udfordringer med 

  



 
 

2 

 

praktikpladser.  

Forslag om at lave en oversigt 
over virksomheder, der har ansat 
laboranter, men ikke tager 
praktikanter. 

4 Der er fastlagt 3 fagområder; 
Laboratoriearbejde, 
laboratorieteknologi og 
Arbejdsmiljø/kvalitetssikring.  

Derudover er der fastlagt 7 
nationale fagelementer, som alle 
skoler skal undervise; 
Arbejdsmiljø, kvalificering og 
validering, Kvalitetssikring, 
Grundlæggende 
laboratoriearbejde, 
Analyseteknik, Videregående 
analyseteknik og Projektarbejde. 

Studieordningen forventes at 
træde i kraft 1/9-2018.  

Vi overvejer at arbejde mere i 
dybden med enkelte apparater i 
stedet for mange apparater.  

  

5 Cphbusiness har stor fokus på at 
vi skal øge vores udbud af 
deltidsuddannelser bl.a. pga. det 
reducerede taxameter fra staten. 

Input om at udbyde ELISA 
trouble shooting (værktøjskasse) 
og evt. også inden for f.eks. 
HPLC. Også kurser inden for 
større forståelse for proteinkemi, 
struktur/molekyler og deres 
indvirkning på analyserne.  

Overvejelse om at invitere vores 
efteruddannelses konsulent til at 
holde oplæg næste gang om 
virksomhedernes muligheder for 
økonomisk godtgørelse når 
medarbejderne skal på kursus.  

Overvejelser om at udbyde 
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kurser in house i 
virksomhederne.  

Vi har fået en ny 
deltidsuddannelse inden for 
miljøområdet. Brochuren sendes 
ud med referatet.  

6 Vi har netop modtaget 
studentertilfredshedsundersøgel
se, som ser rigtig godt ud for 
både laborant og 
miljøteknologuddannelsen. 
 
Vi prøver noget nyt med 
optaget til februar. Alle de 
kommende studerende inviteres 
til en personlig samtale inkl. en 
matematik test. Dette er for at 
kunne tilbyde at de kan tage et 
matematik kursus inden start.  
 
Vi har fået tilbagemeldinger fra 
virksomheder om at de 
studerende mangler 
erhvervskompetencer f.eks. 
svare på mails, møde til tiden 
m.m.  
Punktet tages op på næste 
møde 

  

    

    

 


