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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 8/3-18 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Anne Marie Kverneland, Maria Baunbæk, 
Teis Jensen, Annette Gammelgaard, Charlotte Thorndahl, Kasper R. Hansen 

Afbud: Nils Arneborg, Karina Jans, Helle G. Wendelboe, Troels B. Christensen, Helle Simonsen 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
3. Studieordning 
4. Studentertilfredshedsundersøgelse - Ennova 
5. Indskolingsprojekt 
6. Punkt fra sidste møde – Studerendes erhvervskompetencer 
7. Nyt fra de studerende 
8. Eventuelt 

 
 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Annette G. fortalte om status på 
studieordningen. Annette har 
siddet i udvalget, som har 
arbejdet på studieordningen. 
Fagelementerne er pt. til 
godkendelse i 
kvalitetsnetværket. Vi forventer 
fortsat at starte den nye 
studieordning fra 1/9-2018. Vi er 
derfor pt. i gang med at kigge på 
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den lokale del af 
studieordningen. Vi forventer 
overordnet at bibeholde vores 
struktur på uddannelsen, men 
lave små justeringer, hvor det 
giver mening.  

Vi vil gerne vide, hvor vi kan 
profilere os i forhold til andre 
skoler.   

Der er forslag om: 

- Enzymer 

- Datahåndtering, specielt af 
store mængder data, hvordan 
bruger man resultater. 
Statistiske analyser på 
resultater, så laboranten kan 
være med til at forberede, hvad 
der efterfølgende skal vælges ud  

- Statistiksystemer f.eks. 
SASjump, mere dybdegående 
viden om Excel f.eks. makroer 

- IT problematikker omkring 
udstyr, at forstå software 

Vi vil gerne høre om det vil være 
en ulempe, hvis vi reducerer 
antallet af prøver, så der f.eks. 
kun ligger 1 prøve på 1. studieår. 

- Umiddelbart vil det være 
bedst med en prøve efter 
1. sem., specielt af hensyn 
til praktikpladssøgningen 
og får at kunne få sorteret 
ikke uddannelsesparate 
studerende ud hurtigere 

4 Studentertilfredshedsundersøgel
sen viser igen at laborant er en 
meget velfungerende 
uddannelse. Der er en svag 
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stigning på de fleste områder. 

Der ses en tendens til at de 
studerende ikke oplever digitale 
værktøjer er integreret i 
undervisningen, samt udbyttet af 
disse ikke er så højt. Det 
vurderes umiddelbart at skyldes 
de studerende ikke ser 
forberedelsen til undervisningen 
(hvor en stor del af 
digitaliseringen ligger), som 
”rigtig” undervisning.  

Der arbejdes på denne 
problemstilling. 

5 Der blev afholdt 
studiestartssamtaler i januar. 
Sammen med samtalen var også 
en opgavebesvarelse i 
matematik til at vurdere de 
kommende studerendes 
matematiske niveau.  

20 personer var til samtale ca. 
12 tog imod tilbud om 
indledende matematik 
efterfølgende.  

Samtalerne vurderes at have 
bidraget positivt til studiestarten 
bl.a. ved at de studerende fik 
øjnene op for nødvendigheden af 
et vist matematikniveau inden 
studiestart. 

 

 

 

 

6 Der er nedsat en arbejdsgruppe 
med 2 studerende og Maria, der 
handler om, hvordan der sættes 
fokus på erhvervskompetencer 
hos de studerende. 
Vi kunne godt tænke os en 10-
punkts liste over vigtige 
erhvervskompetencer, som 
erhvervet ser det. Listen skal 
bruges til det videre arbejde 
med de studerendes 
holdning/adfærd i forhold til 
erhvervet. 
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Input til listen samles til næste 
møde.  

7 Charlotte fortalte om hendes 
bekymringer for omlægningen af 
uddannelsen mod 
studieaktivitetsmodellen, hvor 
mere og mere af uddannelsen 
skal være selvstudie, hun var 
bekymret for det 
praktiske/håndværksmæssige.  

Annette T. svarede at der ikke 
bliver fjernet ressourcer fra det 
praktiske, men at der bliver 
flyttet fra det teoretiske over til 
det praktiske.  

  

8 Annemarie spørger om vi har aftaler 
i udlandet omkring praktik. Hun har 
en tidligere kollega, som er flyttet til 
Australien og gerne vil have en 
praktikant.  

Annette T. har fået en henvendelse 
fra ministeriet om muligheden for at 
ophæve dimensioneringen på 
laborantuddannelsen. Annette 
efterspørger udvalgets holdning.  

Der er input om at 
praktikpladssituationen kan være en 
udfordring.  

Punktet tages op på næste møde. 

  

 


