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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 
Dato: 23. maj 2019 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Helle Simonsen, Nils Arneborg, Rei 
Nanna Mckay Mansa, Maria Baunbæk, Louise Bjørn, Serina Floris, Rikke Mortensen 

Afbud: Anne Marie Kverneland, Helle G. Wendelboe 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Kan den nye hjemsendelsesydelse ramme laborantpraktikanter, der tager 

deres praktik i udlandet (opfølgning fra sidste møde) ATH 
4. Forslag/ønsker til indhold på en evt. fælles overbygning (top-ud) på laborant 

og miljøteknologuddannelsen (evt. også jordbrugsteknolog) 
5. Uddannelsesevaluering efterår 2019. Forslag til ekspertpanel 
6. Forslag til indhold til et arbejdsmiljømodul med fokus på det fysiske indhold. 

Udsættes. 
7. Nyt fra de studerende 
8. Eventuelt 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadline
s 

1 Godkendt   

2 Godkendt. Der er et enkelt 
opfølgningspunkt, som tages 
længere nede.  

  

3 Der er ingen problemer for 
laborantstuderende i praktik, 
man kan være ude af landet i op 
til 5 år uden at det giver 
problemer. Personer der ikke 
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har opholdt sig 7 år i DK, skal 
dog være opmærksomme.  

4 Preben lagde op til en 
diskussion om udvalget kan/vil 
bridrage til at der kommer flere 
udbud i Hillerød.  

Novozymes har lejlighedsvis 
brugt skræddersyede kurser til 
efteruddannelse af laboranter. 

Der er forslag om at 
uddannelsesudvalgene fra de 
potentielle uddannelser mødes 
og giver input til indholdet.  

Pga. ressourcer er det fortsatte 
arbejde med top-up´en sat på 
standby i efteråret.  

Annette foreslår at skolen 
kommer med et overordnet 
udkast til indhold. 

Nanna kommer med input om at 
der bliver efterspurgt apparatur 
og apparatur interfaces, og 
hvad der kan gøre 
laboratoriearbejdet lettere. 

  

5 Når man er 
institutionsakkrediteret, skal 
man ca. hver 6 år 
uddannelsesevalueres, hvor der 
skal etableres et ekspertpanel til 
bedømmelse.  

Ekspertpanelet må dog ikke 
være fra uddannelsesudvalget. 

Vi vil gerne have input til mulige 
aftagere, der kan sidde i 
panelet.   

Helle foreslår Susanne Bahne 
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og Anne Brerup. 

Nanna foreslår Susanne 
Petersen fra Agilent, der har 
været censor.  

Niels foreslår Basheer Aideh fra 
KU. 

Preben foreslår Lone Kirstein fra 
Novozymes.  

6 Arbejdet med udviklingen af 
arbejdsmiljømodulet udsættes 
pga. opsigelser i 
miljøteknologteamet.  

  

7 Helle spørger ind til 
praktiksituationen, Serina 
fortæller at der er 3 på 2. 
semester, som har fået praktik.  

Annette fortæller, at der er 6 
som mangler praktikplads af 
dem, der skal starte til 
september. Der er desværre 
ingen som ønsker at komme til 
udlandet i praktik.  

Rikke fortæller at de nærmer sig 
de første eksamener. De er klar 
over at den første karakter kan 
være afgørende ved 
praktikpladssøgning, så de er 
meget fokuserede.  

  

8 Nanna nævner at TR netværket 
har fokus på at man skal være 
lang tid på arbejdsmarkedet. Så 
det er vigtigt at have fokus det 
fysiske arbejdsmiljø.  

Nanna nævner også at de kører 
meget Virtual Reality som 
oplæring og sales pitch til 
kunder. 
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Helle fortæller at CH får flere og 
flere robotter/automatisering.  

Laborantforeningen har kørt 
kurser i programmering, som 
har haft stor tilslutning.  

Serina nævner at Novo og 
Novozymes har haft ønske om 
at de studerende har kendskab 
til programmeringsprogrammer 
ved samtalerne.  

Den øgede automatisering 
medfører dog ikke, at der er 
mindre brug for laboranter, men 
arbejdsopgaverne ændrer 
karakter.  

 


