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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 
Dato: 7. maj 2020 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Maria Baunbæk, Louise Bjørn, Anne 
Marie Kverneland, Helle G. Wendelboe, Nils Arneborg, Rei Nanna Mckay Mansa, Helle 
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Afbud:  

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Konsekvenser af Corona nedlukning og håndtering af denne 
4. Situationen til efteråret 
5. Evalueringer på uddannelsen 
6. Status på forstudie inden for robotteknologi og automatisering 
7. Status på optag og praktikpladssituationen 
8. Eventuelt 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadline
s 

1 Godkendt   

2 Godkendt   
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Vi lukkede to dage før Danmark 
lukkede ned, og derfra har vi 
kørt online undervisning. Men vi 
har udfordringer med det 
praktiske laboratoriearbejde, 
som hober sig op. Vi har ikke 
troet på vi kom tilbage før 
sommerferien. Derfor har vi 
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udarbejdet en plan, hvor vi 
blandt andet rykker en del af 1. 
semesters praktiske arbejde til 
efteråret, samt udfaser en 
projektperiode på 2. semester. 

Vores prioritet er, at de 
studerende skal komme 
igennem laboratoriearbejdet på 
en fornuftig og ikke stressende 
måde til trods for den 
udfordrende situation. 

Vi har fået at vide at KP 
startede for 14 dage siden.  

Det har ikke været muligt blandt 
laborant skolerne at finde en 
fælles plan for det. Annette T. 
har bragt det op i netværket, 
men det var ikke muligt at blive 
enige.  

4 Vi forventer at skulle køre med 
små hold a´ 10-12 studerende, 
og køre den teoretiske del 
primært online.  

  

5 Punktet rykkes til næste gang   

6 Forstudiet kører stadigvæk, og 
det er forhåbningen at vi kan 
komme i dialog med 
virksomheder i juni måned. 
Formodentlig online og ikke ved 
besøg, som først planlagt. Der 
arbejdes i øjeblikket på en 
spørgeramme, som skal med til 
alle møder.  

Preben nævner at Novozymes 
laboranter under corona lock-
down er blevet tilbudt online 
kurser fx inden for SAS jmp, 
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som bliver mere og mere 
relevant for laboranter at kende 
til. 

7 Annette T. orienterer om at 
kvote 2 ansøgningerne ser helt 
normalt ud. Det virker som om 
der er flere, der søger 
uddannelse i kraft af at de 
måske ikke kan få arbejde. Der 
kommer ofte flere studerende, 
som reaktion på en krise.  

Annette G. orienterer om vores 
praktikanter. På 4. semester er 
ca. halvdelen blevet sendt hjem, 
både fordi de er hjemsendt og 
fordi de har haft børn hjemme. 
Status efter påske er at de 
fleste er ved at være i gang, og 
de fleste efter d. 10. maj. De får 
ikke et længere praktikforløb, 
selvom de har misset op til 8 
uger. Men da ECTS pointene 
svarer til 40 uger, så er der 12 
ugers buffer. De studerende har 
virket trygge.  

5. semester, der bliver færdig til 
juni er et hold på 16, nogen har 
været hjemsendt og nogen har 
været i gang. Dem der var 
hjemsendt brugte tiden på 
praktikrapporten.  

Vi ønsker ikke at de får 
forlænget studietid. Nogen 
kunne holde fristerne 
(halvdelen) og afsluttes til 
normal tid. Resten kan vente 
med at aflevere til efter 
sommerferien, og går til 
eksamen i uge 35. Alle bliver 
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færdig inden for den forventede 
tid.  

Dem som skal i praktik til 
september er et hold på 16, 9 
har fået praktikplads. Vi håber 
de resterende får plads til 
normeret tid. Annette synes der 
mangler nogen opslag, der er 
ikke så mange pt..  

Preben spørger til om det er 
mere end normalt, der mangler 
praktik.  

Det er ikke unormalt med 7, 
som mangler på nuværende 
tidspunkt.  

Annette T. orienterer om at 
Ministeriet har nævnt, at der 
måske kan være en mulighed 
for at de lange praktikker kan få 
SU under praktikken i den her 
situation, da virksomhederne 
måske er tilbageholdende med 
at ansætte i øjeblikket.  

8 Anne Marie spørger om der er 
udsendt møder for efteråret. 
Annette T. fortæller at Ksenija 
sender dem ud, hvis de ikke er 
lagt i kalenderen.  

Annette T. overvejer om 
møderne måske fremover skal 
foregå via Zoom, eller 
alternativt hvert andet møde.  

Anne Marie har et ønske om 
flere slides til møderne, så det 
er lettere at overskue diverse tal 
mv.. 

  

 


