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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 
Dato: 10. september 2020 

Referent:  

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Maria Baunbæk, Louise Bjørn, Anne 
Marie Kverneland, Rei Nanna Mckay Mansa, Helle Simonsen, Sebina K. Muhs, Kenneth 
Nielsen 

 

Afbud: Nils Arneborg, Helle G. Wendelboe 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Robotprojektet 
4. Håndtering af Corona og hvilke konsekvenser det har haft 
5. Mulighed for SU til studerende i praktik 
6. Status på praktikpladssituationen 
7. Status på optag 
8. Eventuelt 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarli
g 

Deadline
s 

1 Anne Marie ville gerne have 
tilføjet et punkt om status på 
optag. Dette bliver derfor 
indskrevet som punkt nr. 7 og 
eventuelt rykkes til punkt nr. 8. 
Ellers blev dagsorden godkendt. 

  

2 Anne Marie spurgte ind til om 
hendes ønske fra sidst omkring 
power points til at illustrere tal 
mv. var blevet taget til 
efterretning. Maria forklarede at 
mødet i dag tager udgangspunkt 
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i en power point, for bedre 
visualisering af punkterne.  

Referatet blev godkendt. 

3 Ansøgningen til selve projektet 
er afleveret 1/9. Projektet 
forventes opstartet i E2021, og 
skal forløbe over 2 år. 

Projektet forventes inddelt i to 
faser:  

• Fase 1 fokuserer på 
cobots  

• Fase 2 fokuserer på 
droner 

Garagelaboratoriet er 
omdrejningspunktet i begge 
faser. 

Der forventes samarbejde med 
Incite Robotics og Hillerød 
Kommune, samt andre 
interessenter. 

Der blev spurgt ind til, hvilke 
kompetencer de studerende for 
inden for området indtil 
projektet sættes i gang. 

En stor del af vores apparater er 
allerede automatiserede, så de 
studerende møder dette i deres 
laboratorieundervisning. 

Sebina foreslog at skolen kunne 
synliggøre HK laborantforenings 
pythonkurser for de studerende, 
så de havde mulighed for at 
melde sig til.  

Anne Marie nævnte at kurserne 
bliver slået op i Laboranten.  
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4 Holdene er startet op i løbet af 
august/september – alle hold er 
i gang pt.. 

Minimum 20 % af 
undervisningen er omlagt til 
online – for nogen semestre 
nærmere 50 %. 

1. semester er prioriteret ift. 
fysisk undervisning. 

Laboratoriearbejdet udføres 
med visir eller mundbind, da det 
ikke er muligt at overholde 1 
meters afstand hele tiden. Der 
er kun ét hold ad gangen i 
laboratoriet, for at have bedre 
overblik over eventuelle 
smittekæder.  

Der er udarbejdet retningslinjer 
for sygdom, adfærd mv.. 

Preben spurgte ind til, hvordan 
man som underviser fornemmer 
om alle er med, når man har 
online undervisning.  

Dette har været en udfordring i 
foråret, hvor alt var 100 % 
online, men den kombinerede 
online/fysiske undervisning gør 
det lidt lettere. 

Louise fortalte at hun oplever at 
det er svært i de store online 
”klasserum”, men at der er 
kommunikation via andre 
platforme, f.eks. telefon, med 
mindre grupper, som giver et 
bedre overblik over de enkelte 
studerende.  

De studerende nævnte at de 
synes vores retningslinjer på 
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skolen fungerer godt og efter 
hensigten.  

 

5 Ministeriet åbnede i foråret for 
en kombineret SU/lønnet praktik 
for studerende, der starter 
praktik E20. Ordningen kan 
være 50/50 ift. finansiering.  

Gælder dog ikke steder med 
HK-overenskomst. Hvilket langt 
de fleste praktikpladser er 
underlagt. 

Ingen studerende fra os har haft 
mulighed for at benytte sig af 
ordningen. 

 

  

6 Start praktik E20 (16 
studerende): 

13 studerende er startet. 2 
mangler plads, hvoraf der er én 
studerende, som mangler at 
bestå den sidste skoledelsprøve 

1 studerende har plads til start 
F21 

Dvs. reelt set er der kun 1 
studerende pt., der mangler 
praktikplads. 

Start praktik F21: (20 
studerende): 

6 studerende har pt 
praktikplads. Der er mange 
stillinger på DTU og KU lige nu, 
der kan søges. 
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Derudover er der 5 studerende 
fra tidligere årgange, som vi har 
kontakt til og er jobsøgende. 

Der blev spurgt til, hvor lang tid 
man har til at finde 
praktikplads.  

Man har i alt 5 år fra man 
starter på uddannelsen til man 
skal være færdig. Dvs. fra man 
slutter skoledelen har man 2½ 
år til at finde praktikplads, så 
frem skoledelen er gennemført 
på normeret tid.  

7 Der blev optaget 40 studerende 
til studiestart september, af 
dem accepterede 34 pladsen.  

Der er i øjeblikket 32 
studerende tilbage på holdet. 

Der er faldet et par stykker fra 
inden introforløbet. 

Der blev spurgt ind til, om der 
er adgangskvotient for at 
komme ind. 

Annette fortalte at der har 
været adgangskvotient de sidste 
mange år, og i år var den 4,2 

  

8 Anne Marie oplyste om at LIF 
har et tilbud om 
virksomhedspraktik for 
undervisere. Vi kan tage fat i 
Anne Marie, hvis vi vil vide mere 
eller gøre brug af tilbuddet.  

Anne Marie spurgte ind til om 
mødet næste gang kan være 
fysisk.  
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Det vil afhænge af corona 
situationen. 

 


