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Uddannelsesudvalgsmøde for 
Miljøteknologuddannelsen, mødereferat  
Dato: 03/06-20 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Stig Hirsbak, Maria Baunbæk, Helle V. Jensen, Charlotte 
Breinholt, Jens A. Bischoff, Alf Johansen, Kasper Remmen, Camilla Nørskov 

 

Afbud: Lars Bo Køppler, Martin Olsen, 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Konsekvenser af Corona nedlukning og håndtering af denne 
4. Studielivssurvey 
5. Status på forstudie inden for robotteknologi og automatisering 
6. Eventuelt 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 På vores 1. og 2. semester er 
eksamen rykket til august, for at 
give tid til at indhente det praktiske 
arbejde fra corona lock-down i juni 
måned. I starten af lock-down 
lagde vi også en plan for at det 
praktiske kunne indhentes i august, 
for at sikre de studerende fik udført 
det praktiske arbejde. Heldigvis fik 
vi mulighed for at komme i gang i 
slutningen af maj.  

Vores 3. semester har fået afholdt 
en eksamen online lige efter påske, 
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og er fortsat på deres 
fokusområde. Dette skulle helst 
være i samarbejde med 
virksomheder, men desværre er en 
del af virksomhederne sprunget fra 
pga. corona, og derfor er nogen af 
projekterne konverteret til mere 
almindelige skoleprojekter. Alle går 
fortsat til eksamen i juni, online. 

For vores 4. semester i praktik 
oplevede en del af blive hjemsendt 
med opgaver, og nogen uden 
opgaver. En del kunne også 
fortsætte på arbejdspladsen, 
specielt inden for prøvetagning. Da 
ministeriet har haft stor fokus på at 
de studerende ikke skal have 
forlænget studietiden pga. corona, 
har udmeldingen været at vi godt 
kan godkende praktikophold, 
selvom de ikke har haft de store 
mængder opgaver.  

De studerende er fortsat med 
afsluttende projekter, men har 
oplevet samme udfordring som 3. 
semesters fokusområder ift. 
virksomheder der er sprunget fra. 
Løsningen her har også været en 
større andel af skoleprojekter end 
normalt. Alle går fortsat til 
eksamen i juni, online.  

4 Der er centralt fra Cphbusiness 
blevet udsendt en studielivssurvey i 
slutningen af maj. Spørgerammen 
havde fokus på de studerendes 
motivation, udbytte og oplevelse af 
online undervisning under lock-
down. Generelt har de studerende 
ikke været begejstret for ren online 
undervisning, og en forholdsvis stor 
andel vurderer deres udbytte til at 
være lavere end normalt.  

Da evalueringer normalt bruges til 
at forbedre et forløb næste gang 
det skal køre, og vi ikke forventer 
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at vi igen fra dag til dag skal køre 
en onlineundervisning, har vi valgt 
at denne evaluering skal bruges til 
at se på de elementer, der har 
fungeret godt, og kan videre 
bringes til efteråret og 
fremadrettet.  

Jens spurgte ind til de studerendes 
trivsel og hvordan denne har 
været.  

Vi tog allerede efter et par ugers 
lock-down fat i de studerende, som 
vi ikke havde haft kontakt til 
gennem undervisningen eller kun 
lidt kontakt til. Formålet var at 
høre, hvordan de havde det, og om 
den manglende deltagelse i 
undervisning skyldtes fx børn 
derhjemme, manglende overskud, 
psykiske udfordringer eller andet. 
Samt om der var noget vi kunne 
gøre for at hjælpe dem i gang igen.  

De studerende gav udtryk for at de 
var meget glade for at vi havde 
taget fat i dem, og følte sig 
set/husket.  

5 Forstudiet er stadig i gang, der er 
udsendt en survey til tidligere og 
nuværende praktikvirksomheder, 
og de planlagte virksomhedsbesøg 
forsøges gennemført som 
onlinemøder.  

Det er fortsat planen at der 
afleveres en projektansøgning til 
september, der lægger op til et 
FOU projekt, hvor både laborant- 
og miljøteknologuddannelsen er 
inddraget.  

  

6 Helle spurgte ind til, hvilke 
meritaftaler der er for miljøteknolog 
i øjeblikket.  
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Der er en aftale med RUC om 1 års 
merit på deres naturvidenskabelige 
bachelor inden for miljøbiologi. 

Derudover er vi i gang med at få en 
1-årig meritaftale med Skovskolen 
på deres have- og parkingeniør.   

 

Det blev aftalt at møderne 
fremadrettet afholdes som 
zoommøder hver anden gang, og 
på en virksomhedslokation de 
andre. Der startes med zoommøde 
i efterårssemesteret pga. uvisheden 
om corona.  

 


