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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 

Dato: 14. januar 2021 

 

Referent: Ksenija Popovic 

 

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

 

Afbud: Helle Simonesen, Helle G. Wendelboe 

 

Dagsorden: 

• Godkendelse af dagsorden 
• Godkendelse af referat fra sidste møde 

• Status på optag 
• Status på coronasituationen og forventninger til foråret 
• Status på praktikpladssituationen 

• Ny ansættelser 

• Godkendelse af stort nyt forsknings og udviklingsprojekt: Opstilling og afprøvning af RAD-
teknologier 

• Studietrivsel efterår 2020, herunder de studerendes deltagelse i online versus fysisk undervisning 
• Nyt fra de studerende 
• Eventuelt 

 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadlines 

Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt   

Godkendelse af referat fra sidste 
møde 
 

Referat godkendt 
  

Status på optag 
 

Annette fortæller at der er lidt færre der 

har bekræftet deres studieplads denne 

gang. Vi har optaget de ansøgere vi har 
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haft på venteliste. Der er 32 optagede 

på studiet. 

Status på coronasituationen og 
forventninger til foråret 
 

Maria fortæller at vi Teknisk set ikke er 

nedlukket, da der er en undtagelse der 

gør at laboratorierne gerne må holde 

åbnet. 

Vi lukkede ned d. 16. december 2020 

pga. tiltagende smittetal, og der er 

ingen studerende på skolen i januar 

måned. 

Planen er at vi fra februar åbner op for 

laboratorieundervisning, men de 

studerende må kun være der i meget 

små grupper. Vi prioriterer at det 1. og 

3. semester der kommer i 

laboratorierne. 

Vi har udvidet tidsrummet for hvornår 

de studerende kan være i 

laboratorierne, så de kan være der fra 

kl. 8-18, med rengøring imellem hvis der 

er skift af studerende. 

Der er blevet tilført ekstra ressourcer da 

øvelserne skal køre i mindre grupper og 

mange gange. 

Alt andet undervisning vil foregå online. 

Sebina siger at hun ser det som en 

kæmpe læringspotentiale at grupperne 

er små når de skal i laboratorierne. Hun 

siger at skolen har fundet en rigtig god 

vej igennem det her. 

Kenneth siger også at han ser positivt på 

det. 

 

  

Status på praktikpladssituationen 
 

Annette fortæller at alle der afsluttede 

3. semester i sommers har fået en 

praktikplads 

  



 

 

3 

 

Blandt de der afslutter 3. semester i 

slutningen af januar 2021 er der 4 der 

mangler en praktikplads. Dette er der 

ikke noget ualmindeligt i, vi har ikke 

kunne mærke corona på 

praktikpladssituationen. 

Nils fortæller at laboratorierne på KU 

også er åbne, og praktikanterne stadig 

arbejder i laboratorierne. 

Anne-Marie fortæller at man på Novo 

Nordisk har lært af erfaringerne fra 

foråret med praktikanter. Når de nye 

praktikanter starter vil de være mere 

opmærksomme på dem for at sikre sig 

at de alle får en så god start som muligt 

pga. corona restriktionerne. 

Fra skolens side gør vi som vi plejer, at 

praktikanterne bliver kontaktet af 

vejlederne og bliver besøgt fysisk, på 

nær der hvor det ikke kan lade sig gøre 

pga. restriktioner. 

Ny ansættelser 
 

Annette fortæller at Helle Dysted er 

flyttet over på miljøteknolog 

uddannelsen. 

Vi har ansat Susanne Sund fra 

Københavns Professionshøjskole. Hun 

skal undervise i de samme ting som 

Louise. 

  

Godkendelse af stort nyt 
forsknings og udviklingsprojekt: 
Opstilling og afprøvning af RAD-
teknologier 
 

Maria kommer med en opsamling fra 

sidst på udviklingsprojektet. 

Robotprojektet er godkendt og 

forventes at starte op til august 2021. 

Det skal køre over 2 år. 

Studerende der deltager min. 40 timer i 

projekthub har mulighed for at få en 

udmærkelse på deres eksamensbevis.  
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Studietrivsel efterår 2020, 
herunder de studerendes 
deltagelse i online versus fysisk 
undervisning 
 

Maria fortæller at Cphbusiness kørte en 

trivsels undersøgelse i efteråret i 

forhold til corona. 

Generelt set har de studerende været 

tilfredse. Ud fra undersøgelsen kan vi 

læse at de helst vil have fysisk 

undervisning. 

Vi har haft en anden undersøgelse hvor 

underviserne har noteret fremmøde 

over 18 uger. Det viser sig at der ikke er 

forskel på fremmødet til fysisk og online 

undervisning. 

Vi har oplevet at der er flere der møder 

til undervisning både fysisk og online nu 

end der før corona. 

Nils fortæller at han oplever at hans 

studerende er mere engagerede nu, end 

de var inden corona. 

  

Nyt fra de studerende 
 

Sebina siger at de er i gang med 

eksamensforberedelse. Eksamen er 

blevet lavet om for hendes klasse, det 

har de været rigtig glade for. 

Kenneth fortæller at nogen af hans 

kammarater bekymrer sig for at være 

corona årgangen som aftagerne måske 

vil dømme dem på. Rei, Nils, Anne-

Marie og Preben mener ikke at der er 

nogen grund til bekymring. 

  

Eventuelt Intet 
  

 


