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Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Nils Arneborg, Maria Baunbæk, Teis Jensen, 

Charlotte Thorndahl, Kasper Hansen  
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Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Praktikpladssituationen 

4. Ophævelse af dimensioneringen på laborantuddannelsen 

5. Nyt fra de studerende 

6. Input til vigtige ”bløde” erhvervskompetencer, som de studerende bør have fokus 

på i løbet af studiet, når de er i kontakt med virksomheder (projekter, foredrag, 

besøg etc.).  

7. Visioner for uddannelsesudvalget i det kommende år, herunder ønsker fra skolens 

side til udvalgsmedlemmerne og ikke mindst, hvad medlemmerne har af 

forventninger til arbejdet i udvalget. 

8. Eventuelt 
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2 Godkendt 
  

3 
Det forventes at alle får en 

praktikplads, der mangler pt. 4 

eller 5. De sidste er blevet 

opfordret til at få gennemlæst 

deres ansøgninger af jobklubben.  

  



4 Siden sidste møde har der 

været afholdt netværksmøde, 

hvor det er kom frem at 

søgningen til 

laborantuddannelsen er 

faldende for sommeroptaget 

2018. Dette giver yderligere et 

argument for ikke at øge 

dimensioneringen.  

Udd. udvalget er umiddelbart 

enige.  

 
 

5 Kasper har diskuteret et punkt 

fra sidst omkring uddybet 

statistik og Excel med holdet, 

og der er ikke særlig stor 

opbakning til at øge 

undervisningen på dette 

område. Muligvis fordi de ikke 

finder talbehandling interessant. 

Input om at udbyde det 

kommende indledende IT fag til 

nuværende studerende også.   

 

 

 

 

6 Der er nedsat en 

arbejdsgruppe med 

studerende, som har fokus på 

hvordan vi synliggør de bløde 

erhvervskompetencer for alle 

studerende. I den forbindelse 

er der et ønske om at få input 

fra aftagerne om, hvad der er 

vigtigt og hvad der bliver lagt 

mærke til ved f.eks. projekter, 

virksomhedsbesøg, foredrag 

mv..  

 

Input modtages meget gerne 

hurtigst muligt. 

  

7 Skolen ønsker fortsat et udvalg, 

hvor der kan sparres på faglige 

spørgsmål og generelle 

udfordringer. Det er dog en 

udfordring at der er mange 

afbud. Der er input om at 

genoptage processen, hvor 

møderne afholdes på forskellige 

  



lokationer, da dette umiddelbart 

virkede til at give en bedre 

tilslutning til møderne.  

Aftagerne mener det er vigtigt 

at erhvervet har mulighed for at 

give input til det faglige indhold 

på uddannelsen. Input om at 

bruge vores ”egne” 

laborantpraktikanter som oplæg 

for de studerende, for at give et 

bedre billede af, hvad en 

laborant laver.  

Hvad ønsker vi at arbejde med 

næste år i udvalget? Alle 

medlemmer må meget gerne 

overveje dette til næste møde.  

8 Ikke nogen input. 
  

 


