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Uddannelsesudvalgsmøde for 
Miljøteknologuddannelsen, mødereferat  
Dato: 24/04-2019 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens A. Bischoff, Charlotte Breinholt, Helle 
V. Jensen, Alf Johansen, Stig Hirsbak, Maria Baunbæk, Hanne Larsen Bentin, Sebastian 
Madsen, Kent Rasmussen 

Afbud: Camilla Nørskov, Martin Olsen 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Støt op – Længe leve skraldet – 27/4 i Hillerød, Kasper fortæller om baggrunden for 

arrangementet, og om vores involvering af studerende 
4. Forstudie omkring FNs 17 verdensmål 
5. Orientering om ændringer af miljøteknologteam 
6. Nyt fra de studerende 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Kasper fortæller om projektet – 
skraldefestival i Hillerød.  

Vi har en projektgruppe af 
studerende, som en del af deres 2. 
semester projekt, der deltager i 
festivalen omkring elektronik affald.  

Selve initiativet er startet af en af 
vores tidligere EVU-studerende. En 
tidligere grafiker, der har taget 
flere moduler og blev grebet tanken 
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om at skabe et netværk ift. affald 
og lokale virksomheder.  

Støt op arrangementet er det første 
i netværket.  

4 Vi arbejder i øjeblikket på et 
forstudie inden for FNs 17 
verdensmål.  

Formålet er at konkretisere målene 
for mindre og mellemstore 
virksomheder, primært via vores 
praktikanter.  

Stig nævner at Bæredygtig 
Bundlinje 2 arbejder i samme 
retning, og at det kunne give 
mening at tale med dem om deres 
arbejde.  

Vi har pt. 3 undervisere, der 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 2 
også. Vi vil få én af dem til at 
komme på næste møde, og fortælle 
om deres deltagelse i projektet.  

  

5 Underviser David Christensen har 
sagt op pr. 30/4. På den baggrund 
er vores indledende arbejde med 
en mulig top-up og et nyt AU modul 
i arbejdsmiljø sat på stand-by, i 
første omgang til efteråret. 

Vi skal ansætte en ny medarbejder 
med nogenlunde samme profil, som 
David. Herunder også at stå for 
vores miljøledelsessystem.  

  

6 De studerende spørger ind til 
overbygningen, der er blevet talt 
om tidligere. De synes den lyder 
spændende. Desværre er den del 
år ud i fremtiden, da vi først skal 
endeligt institutionsakkrediteres før 
vi kan søge om nye uddannelser. 

De studerende nævner at de 
ønsker mere undervisning. Specielt 
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det tema de har nu (NME) vil de 
gerne have mere undervisning i.  

 

Diverse Lars foreslår at vi holder næste 
møde på Innovation campus i 
Lyngby.  

Vi indkalder til 3 møder i det 
kommende skoleår, fortsat onsdage 
fra 14-16.  

Møderne holdes på følgende 
datoer: 

25. september 2019 – mødet 
holdes hos Novozymes hvis det kan 
lade sig gøre. 

15. januar 2020 

15. april 2020 

Der kommer også indkaldelser til 
møderne i Outlook. 

  

 


