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Uddannelsesudvalgsmøde for 
Miljøteknologuddannelsen, mødereferat  
Dato: 04/03-20 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Lars Bo Køppler, Stig Hirsbak, Maria Baunbæk, Sebastian Madsen, Kent 
Rasmussen, Helle V. Jensen, Martin Olsen, Charlotte Breinholt 

 

Afbud: Jens A. Bischoff, Annette Thromsholdt, Alf Johansen, Kasper Remmen, Camilla Nørskov 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. FTU evaluering 
4. Vinteroptag forår 2020 
5. Projekt bæredygtig bundlinje 
6. Besøg af arbejdstilsynet  
7. Besøg fra Antwerpen i november 2019 
8. Nyt fra de studerende 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadlines 

1 Godkendt, pkt. 5 rykkes til næste 
gang pga. sygdom 

  

2 Godkendt. 

Der blev spurgt ind til samarbejdet 
med Skovskolen i Nødebo, hvilket 
der fortsat arbejdes på. Der 
kommer en repræsentant fra 
Skovskolen til vores karrieredag d. 
1/5 og fortæller om deres 
uddannelser. 

  

3 Der er blevet gennemført en 
evaluering på vores fuldtidshold, 
som viser en stor tilfredshed med 
miljøteknologuddannelsen.  
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Der er et par enkelte punkter, som 
der er opmærksomhed omkring. 
Det ene er spørgsmålet, der 
handler om de studerende oplever 
et stort pres. Her er ca. 25% enige. 
Vi vurderer umiddelbart at 
spørgsmålet er vanskeligt at tolke 
på, og har givet input til vores 
Kvalitetsafdeling om dette.  

Charlotte foreslår at spørgsmålet 
omformuleres til: ”Er der et 
passende pres.” 

Sebastian fremhæver at han synes 
presset er fornuftigt.  

Udd. udvalget er enige i at 
spørgsmålet bør uddybes med 
underspørgsmål for at kunne tolkes 
bedre. 

I evalueringen er der flere 
kommentarer om strukturen i 
Moodle.   

Sebastian nævner at han synes det 
er en mangel at skemaet ligger i et 
andet system, samt at der mangler 
en konkret læseplan.  

Han tilføjer at der mangler en 
funktionel søgefunktion i Moodle til 
at kunne søge i Power points fx til 
eksamen.  

4 Til vinterstart i februar, blev der 
optaget 28, og nu er der 24 tilbage.  

Stig spørger hvorfor de studerende 
ønsker at starte om vinteren.  

Kent fortæller at for ham passede 
det bedre ind ift. arbejde mv..  

Fra sommeren 2019 er 
miljøteknolog kommet med i 
KOT´en med vinteroptag. Det 
betyder at studerende nu kan søge 
vinteroptag, ved 
sommersøgningen. Og på den 
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måde få tildelt en plads i slut juli 
med start til februar. De vil herefter 
kunne holde et ½ års pause med ro 
i maven.  

5 Udskydes til næste møde, da 
Kasper er syg. 

  

6 Arbejdstilsynet varslede for knap 2 
år siden at de ville komme på 
tilsyn. Vi har siden da ikke hørt fra 
dem, men tirsdag d. 28/1 kom to 
fra Arbejdstilsynet. 

Desværre var både Annette og 
Maria syge denne dag, men skolens 
arbejdsmiljørepræsentant var til 
stede, og gennemførte besøget i 
flot stil. 

Tilsynet havde kun ros til overs for 
vores arbejdsmiljø, og vi har fået 
grøn smiley. 

I forlængelse af en snak om 
Arbejdstilsynets udflytning og deraf 
rekruttering af nye medarbejdere, 
fortæller Charlotte at der er et stort 
flow på miljømedarbejdere, og det 
er vanskeligt at rekruttere nye. 
Dette ser hun som en klar fordel for 
miljøteknologerne.  

  

7 Vi har haft besøg fra vores 
partnerskole i Antwerpen, hvor der 
kom 3 studerende og en 
underviser, som sammen med 
vores 2. semester miljøteknologer 
arbejdede med at bygge sensorer 
og foretage luftmålinger.  

Sebastian fortæller, at det var en 
rigtig god oplevelse, både fagligt og 
socialt.  

Maria spørger ind til, hvordan 
holdet tog at en del af 
undervisningen foregik på engelsk. 
Sebastian fortæller at nogen fra 
holdet var lidt udfordret med det 
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sproglige. Men at Kasper var rigtig 
god til at fange dette, og få oversat 
evt. uklarheder til dansk. 

Det er specielt fagtermer, som 
giver problemer. Der kom input fra 
udvalget om at overveje en lille 
ordbog til denne type forløb, som 
kan hjælpe med fagtermer. 

8 Kent fortæller at der er blevet 
etableret et miljøråd; Grønt råd, 
hvor der er studerende fra de 
forskellige årgange.  

Rådet skal arbejde med at få lavet 
vores udeområde til et 
biodiversitetsområde. De vil gerne 
engagere de studerende til at 
hjælpe med etableringen. 

Rådet skal også kigge på skolens 
miljøvision og miljømål.  

Stig foreslår at rådet kigger på 
Lindebjergskolen i Roskilde, der har 
lavet noget tilsvarende.  

  

 Da næste møde allerede er 15/4 
blev det besluttet at mødet flyttes 
til slut maj eller start juni.  

Skolen flytter mødet, og Ksenija 
indkalder.  

  

 


