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Uddannelsesudvalgsmøde for 
Miljøteknologuddannelsen, mødereferat  
Dato: 25/9-19 

Referent:  

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens A. Bischoff, Alf Johansen, Stig 
Hirsbak, Maria Baunbæk, Sebastian Madsen, Kent Rasmussen, Camilla Nørskov 

 

Afbud: Helle V. Jensen, Martin Olsen, Charlotte Breinholt 

Dagsorden: 

Mødet startes med en rundvisning i bygningen 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Nye medarbejdere, herunder ny repræsentant i uddannelsesudvalget 
4. Nyt miljøledelseskoncept 
5. Muligt samarbejde med Skovskolen i Nødebo 
6. Status på FOU projekter 
7. Nyt fra de studerende 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt, der er et enkelt pkt. der 
skal samles op (Bæredygtig 
Bundlinje 2), det kommer under 
pkt. 6.  

  

3 Ved sidste møde fortalte vi at David 
havde sagt op. Efterfølgende har 
Bettina sagt op, hun ønskede at 
blive selvstændig konsulent. 
Endelig har Hanne Larsen Bentin 
også sagt op.  
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Vi har nu ansat to nye, Michelle og 
Jens. 

Michelle er nyuddannet 
miljøplanlægger. Hun er 
tidsbegrænset ansat.  

Jens er biolog og har været mange 
år i Brøndby kommune. Han har 
tidligere haft studerende i praktik 
og holdt oplæg på skolen. Han er 
også tidsbegrænset ansat.  

Endelig har vi haft en jurist, 
Vibeke, tilkoblet tidligere på 
projekter og som gæsteunderviser, 
som vi nu har fastansat på halv tid.  

Kent udtrykker at de har været 
godt tilfredse med både Jens og 
Michelle indtil videre. 

4 Michelle har overtaget 
miljøledelsessystemet efter David. 
Den oprindelige idé var at de 
studerende skulle inddrages i høj 
grad i systemet. Dette har dog ikke 
helt lykkedes tidligere.  

Da vi nu skulle starte på en frisk 
med en ny miljøkoordinator er der i 
højere grad fokus på at få de 
studerende med. F.eks. gennem en 
miljøgruppe af studerende, der har 
fokus på både events og selve 
systemet.  

Vi skal have en re-certificering i 
november.  

  

5 Skovskolen er meget interesseret i 
et samarbejde blandt andet inden 
for merit på deres professions 
bacheloruddannelser. Primært Park 
og landskabsingeniør.  

Også inden for udveksling af 
undervisere mellem os og dem på 
områder vi hver i sær er stærke 
inden for.  
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Endelig har der også været tale om 
at udvikle et sommerkursus 
sammen, for vores studerende og 
deres.  

6 Kasper fortæller om Bæredygtig 
Bundlinje 2. Det er et projekt, som 
kommunerne kører. Det omhandler 
ressourcedagsorden og cirkulær 
økonomi. De studerende skal 
bruges som ressource.  

Der kommer til at køre 2 spor, hvor 
vi er involveret. Vi bidrager med 
afholdelse af workshops, hvor vores 
studerende som en del af deres 
fokusområde kan hjælpe 
virksomhederne.  

Gate21 er sekretariatsleder på 
projektet.  

Mikroplast har kørt 1½ år, og efter 
store udfordringer er det nu 
lykkedes at få en valideret metode 
med meget lille usikkerhed. Vi har 
fået et halvt år mere til projektet.  

Vi har fået timer til et forstudie 
inden for automatisering og 
robotteknologi, for at have fokus på 
at sikre at de studerende får de 
rette kompetencer inden for 
området. Forstudiet skal forløbe i 
foråret 2020, med mulig 
projektstart i januar 2021.  

  

7 Intet nyt   

 


