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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 
Dato: 3. oktober 2019 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Maria Baunbæk, Louise Bjørn, 
Serina Floris, Rikke Mortensen, Anne Marie Kverneland, Helle G. Wendelboe 

Afbud: Nils Arneborg, Rei Nanna Mckay Mansa, Helle Simonsen 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Status på uddannelsesevaluering, herunder valgte fokuspunkter og 

paneldeltagere 
4. Forstudie inden for robotteknologi og automatisering, herunder input fra 

udvalget omkring projektets værdi for erhvervet 
5. Kemisk APV, input til hvordan udvalgets virksomheder har grebet det an og 

håndterer det 
6. Status på optag og praktikpladssituationen 
7. Nyt fra de studerende 
8. Eventuelt 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadline
s 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Panelet kommer den 15/11 og 
består af Susanne Petersen 
(Dako), Lise Nissen (KP) og 
Lone Kirstein (Novozymes).  

Vi har udarbejdet en 
ledelsesrefleksion, hvor vi 
redegør for vores arbejde inden 
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for relevanssikring, 
videngrundlag og 
indhold/niveau/tilrettelæggelse. 

Vi har bedt panelet om at have 
fokus på to emner; Antallet af 
OLA´er på semestrene 
(obligatoriske 
læringsaktiviteter), da vi har 
rigtig mange OLA´er og i nogen 
tilfælde bruger dem til at 
motivere de studerende til at 
deltage. 

Automatisering/robotteknologi i 
undervisningen, i hvor høj grad 
skal vi inddrage mere 
automatisering evt. med 
nedprioritering af det klassiske 
håndværk eller andre emner.  

4 På Cphbusiness skal man lave et 
forstudie inden man kan gå 
videre med et forskning og -
udviklingsprojekt (FOU), hvor 
man påviser et behov.  

Vi har fået timer til et forstudie 
inden for automatisering og 
robotteknologi med start til 
januar 2020.  

Som en del af forstudiet skal vi 
ud og tale med virksomheder.  

Anne Marie og Preben tilbyder 
at de gerne vil hjælpe os med 
kontakter hos Novo Nordisk og 
Novozymes. 

Annette har deltaget på 
laborantnetværksmøde, hvor 
Lise fra KP måske gerne vil 
være med i et projekt omkring 
automatisering.   
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For at få et FOU projekt er et 
vigtigt element er at der bliver 
givet viden tilbage til erhvervet. 

Anne Marie nævner at det er 
vigtigt at de studerende der 
kommer ud, har 
automatiseringskompetencer 
med sig.  

Helle nævner at de godt kan se 
en mulighed i, at de studerende 
arbejder med en metode, der 
skal automatiseres. Det vil være 
en hjælp til dem. 

 

5 Helle nævner at de overvejer at 
bruge AlphaOmega til at lave 
kemiske APV. 

Preben og Anne Marie nævner 
at det går via deres 
arbejdsmiljøafdeling.  

  

6 3. semester (25 studerende) 
skal i praktik februar 2020: 

8 studerende har plads (heraf 3 
på Novozymes og 3 på Novo 
Nordisk). Mange går i øjeblikket 
til diverse samtaler. 

Derudover har 2 studerende 
som blev færdig januar 19 og 
juni 19 fået forsinket 
praktikplads med start februar 
2020. 

På holdet som blev færdig juni 
19 er der stadig 5 som ikke har 
praktikplads.  
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7 2. semester har haft meget 
laboratorie, og været rigtig 
glade for det. De har været på 
Novozymes, som var meget 
spændende. 

3. semester er begyndt på tema 
6, lægemiddelfremstilling, og 
arbejder med metodevalidering 
og udvikling. Det er spændende 
at se hele processen fra syntese 
til test. Selvom det er et langt 
tema har det ikke været tungt. 
Der indgår også stor 
videndeling, da den enkelte 
studerende ikke er med i det 
hele.  

  

8 Annette fortæller at vi er gået 
sammen med 
Cphbusiness´alumni, om et 
foredrag af Rane Willerslev. Det 
er åbent for 
uddannelsesudvalget, 
studerende, alumni mv.. Det er 
den 14/11 kl. 17-18. 

Næste møde holdes hos 
Novozymes i Lyngby. 

  

 


