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Uddannelsesudvalgsmøde for 
Miljøteknologuddannelsen, mødereferat  
Dato: 16/1-2019 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens A. Bischoff, Charlotte Breinholt, Martin 
Olsen, Helle V. Jensen, Alf Johansen, Camilla Nørskov, Stig Hirsbak, Maria Baunbæk, Hanne 
Larsen Bentin 

Afbud: Martin Liljegren, Maya Kahl Holm. 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Struktur og indhold på uddannelsen med ny studieordning 
4. Dialog omkring mulig top-up uddannelse 
5. AU i miljøteknologi – status på udbudte moduler, herunder 3-årig kadence, og input til 

fremadrettede moduler 
6. Status på praktikpladser 
7. Nyt fra de studerende 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt 

Der blev spurgt ind til merit aftalen 
med RUC.  

Der er fortsat dialog med RUC, og 
der er en miljøteknologstuderende 
fra sommer 2018, som har fået 1 
års merit. Der arbejdes i øjeblikket 
med RUC, på at få en konkret 
aftale med 1 års merit.  
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Ath præsenterede ledighedstallene 
for 2015-2017. Gennemsnitlig 
ligger den på 19,7 % på de første 
to årgange. Dog skal det ses i lyset 
af at populationerne er meget små 
(16-17), så en enkelt eller to 
dimittender kan give forholdsvis 
store udsving.  

Camilla nævner at der er et stort 
behov for arbejdskraft inden for 
området. Der er mange som 
efterspørger god arbejdskraft og 
har svært ved at finde det.  

Miljøteknologerne er muligvis 
stadig ikke kendte nok, og derfor 
bliver de ikke efterspurgt. 

Det er ok at opfordre vores 
dimittender til at sende CV til 
udvalgets medlemmer. Gerne også 
midtvejs på 4. semester.  

3 Gennemgang af den nye struktur 
på uddannelsen. 

Stig nævner at lugt er et område, 
der er mere og mere fokus på, og 
som der bør overvejes til at indgå i 
uddannelsen.  

Camilla har input om at 
arbejdsmiljø skal være mere synligt 
i præsentationen af uddannelsen.  

  

4 Vi har overvejelser om at udvide 
uddannelsen med en top-up - 1½ 
års overbygning.  

Camilla mener der er brug for et 
bachelorniveau, gerne som top-up. 

Jens er bekymret for at de kommer 
i konkurrence med ingeniørerne. 
Der kan komme et mismatch 
mellem pBa´ens kompetencer og 
ingeniørens.  
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Stig ser det som attraktivt med en 
top-up. Fordi den vil være hurtig at 
ændre ift. aftagernes behov.  

Helle foreslår at se på om en 
deltidsuddannelse er en mulighed.  

Martin giver udtryk for at 1½ år 
ekstra vil kunne modne de 
studerende til at være endnu mere 
rustet til erhvervets forventninger.  

Udvalget synes vi skal gå videre og 
tale med virksomhederne om der er 
et behov, og også hvad indholdet 
skal være.  

Stig nævner at mere og mere i 
kommunerne bliver digitaliseret og 
der er behov for at man kan 
håndtere de mængder af data, der 
ligger i digitaliseringen.  

5 Der er gennem det sidste år 
udarbejdet en udbudsstruktur i en 
3-årig kadence.  

Camilla undrer sig over at AU 
modulet i arbejdsmiljø ligger under 
akademiuddannelsen i ledelse. Hun 
opfordrer til en dialog med AU i 
ledelse, om hvor arbejdsmiljø bør 
ligge. 

Camilla foreslår et modul omkring 
miljø og kommunikation.  

Lars foreslår at kigge på 
nanoteknologi som et muligt 
valgfag. 

Vi har også overvejet at udbyde et 
valgfag omkring skimmelsvamp.  

 

 

 

 

6 Alle har fået praktik. 
 
Vi sender listen over 
virksomhederne ud til udvalget. 
 
Martin forslår at lægge 
virksomhedslisten på hjemmesiden, 
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så fremtidige studerende kan se 
mulige praktiksteder. 

7 Ingen tilstede.   

    

 


