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Uddannelsesudvalgsmøde for Miljøteknolog 
Dato: 18/4-18  

Referent: Ksenija Popovic 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Helle V. Jensen, Jens Bischoff, Alf 
Johansen, Kasper R. Dirckinck-Holmfeld, Martin Liljegren, Maya Holm 

Afbud: Maria Baunbæk, Camilla Nørskov, Charlotte Breinholt, Jacob Zeuthen, Stig Hirsbak 
Martin Olsen. 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Beskæftigelsesundersøgelse 
4. Input til udkast af lokale fagelementer 
5. Nyt fra de studerende  
6. Eventuelt 
 

 

Referat 

Punkt fra 
dagsorden 

Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadline
s 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 

Godkendt 

  

 
2. Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 

Godkendt 

  

 

3. 
Beskæftigelsesunder
søgelse 

 

 

Annette gennemgik den nye 
beskæftigelsesundersøgelse for de 
studerende, der færdiggjorde deres 
uddannelse sommeren 2016.  

Beskæftigelsesgraden er steget i forhold 
til det første miljøteknolog hold, der blev 
færdig sommeren 2015.  

Nu er 62 % i arbejde, mod 46 % på 
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2015 holdet. Derudover er 15 % under 
fultidsuddannelse. Dette svarer nu til 
beskæftigelsesgraden på de andre 
erhvervsakademiuddannelser på 
Cphbusiness. 
Der går dog forholdsvis lang tid fra de 
færdiggør deres uddannelsen, til de får 
job. 38 % procent fik først job efter 6 
måneder eller mere. 
Dimittenderne svarer alle, at de ønsker 
arrangementer, hvor dimittender og 
firmaer mødes. Det er bare ikke så let, 
at få virksomhederne til at deltage i 
sådanne arrangementer. 

Power pointen er vedhæftet referatet. 

 
4. Input til udkast af 
lokale fagelementer 

 

Kasper gennemgik forslag til lokale 
fagelementer. Forslaget er udarbejdet på 
baggrund af de input, der kom på sidste 
uddannelsesudvalgsmøde. 

På 3. semester vælger de studerende et 
fokusområde: 

Fokus 1 – Prøvetagning og rensning 

Fokus 2 – Virksomhedsforståelse og 
offentlig forvaltning 
 

Jens Bischoff synes umiddelbart, det ser 
fint ud. 

Den nye studieordning kommer til at 
gælde for de studerende, der starter til 
september. 

  

 
5. Nyt fra de 
studerende 

 

De studerende har været i tvivl om, hvad 
der kan bringes op på disse møde, men 
følgende forslag blev fremlagt. 

Der var fra de studerendes side ønske 
om: 

• at være med på hørring omkring 
de lokale fagelementer  

 

Annette 
undersøger om 
der er mulighed 
for at 
anonymisere 
evalueringen, 
samt giver 
tilbagemelding 
på de øvrige 
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• at temaevalueringerne bliver 
anonyme, hvad de ikke er i dag, 
da de indgår som OLA’er 
(obligatoriske læringsaktiviteter) 

• at den skriftlige teamevaluering 
indgår i den mundtlige evaluering  

• mere tid til introduktion i starten 
af studiet, for at ryste de 
studerende bedre sammen 
Kasper oplyste, at der i sommers 
blev brugt 2 uger i starten af 
studiet på introduktion. 

ønsker på næste 
møde. 

 
6. Eventuelt 

 
Annette orienterede om, at der er 
ansøgt om et nyt forsknings og 
udviklingsprojekt inden for 
mikroplast og plastområdet generelt. 

Projektets mål er: 

At udvikle en metode til sikker 
identifikation af mikroplast i 
ferskvand. 

At skabe et overblik over indholdet af 
mikroplast i ferskvand, samt vurdere 
indflydelsen af menneskelig aktivitet 
på mikroplast-mængden. 

At skabe grundlag for at vurdere 
indhold af plasttype og farlige 
indholdsstoffer, samt betydningen 
heraf for et specielt økosystem eller 
produkt. 
 
 Et centralt element i projektet er 
”Garagelaboratoriet”, som vi allerede 
etablerede i foråret 2017. I 
garagelaboratoriet arbejder 
studerende med støtte fra 
undervisere på problemstillinger 
inden for mikroplast området. 
Projektet gennemføres i samarbejde 
med RUC 
Derudover har vi i samarbejde med 
RUC søgt om fondsmidler til dette 
projekt via Cowifonden. 
(efterfølgende har vi fået bevilget 
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800.000 kr. til dette projekt fra 
Cphbusiness. Vi forventer svar fra 
Cowi slut maj) 
Samarbejdet med RUC har også 
resulteret i, at vi er tæt på at have 
en merit aftale for miljøteknologerne 
på den naturvidenskabelige bachelor 
på RUC. 
 

Det er tid for udpegning af nye 
medlemmer til uddannelsesudvalget. Alle 
medlemmer der var til stede ønskede at 
fortsætte i udvalget. 

Øvrige medlemmer bedes hurtigst muligt 
bekræfte om de også ønsker at forsætte 
i uddannelsesudvalget i en yderligere 
periode på 2 år. 
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