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Uddannelsesudvalgsmøde for laborantuddannelsen 

Dato: 6. maj 2021 

 

Referent: Vibeke W. Jepsen  

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Helle Simonsen, Anne Marie 
Kverneland, Nils Arneborg, Rei Nanna McKay Mansa, Helle G. Wendelboe, Maria 

Baunbæk, Louise Bjørn, Sebina K. Muhs 

Afbud: Kenneth Nielsen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Status på praktisk undervisning/genåbning 

4. Status på praktik 

5. Strategi 2025, herunder YPL – young potential leadership, det personlige 

lederskab 

6. ProjektHUB, udvikling og forankring - input til hvordan den kan omfatte alle 

virksomhedsprojekter, også laborant 

7. Nyt fra studerende 

8. Eventuelt 

 

Referat 

Punkt  Beslutninger + opfordringer Opgave/

Ansvarlig 

Deadlines 

1. Dagsorden godkendt   

2 Referat godkendt 
  

3 Maria: Alt teoriundervisning foregår fortsat på 

Zoom. En 1/2 til 1/3 af et hold er i laboratorierne 

ad gangen. 
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Pr. 21. marts er det blevet muligt, at 10% af de 

studerende må være på skolen og lave 

gruppearbejde. 

Pr. 21. maj må 50% være til stede på skole. Vi 

har dog ingen planer om at ændre i planerne. Der 

har været så mange ændringer, at vi ikke syntes, 

de studerende skal have flere ændringer, og vi 

syntes, det fungerer rigtigt godt som det er nu.  

Annette: I fremtiden vil vi fortsætte med 40% 

virtuel undervisning, da vi syntes det fungerer 

rigtigt godt. Der er ofte 100% fremmøde. Der er 

ikke nogen økonomisk gevinst ved at lave 

undervisning på zoom, det kræver nogle andre 

forberedelser.   

4 Annette: På 3. semester er der 25 studerende, 

heraf har 8 fået praktikplads. Det er lidt færre end 

tidligere år. Vi har for nyligt fået flere 

praktikopslag, så vi regner med, at der er en del 

flere, der får praktikplads. Vi ser det ikke som et 

problem. 

Det er et problem på landsplan. Om det skyldes 

Corona-hjemsendte studerende vides ikke. 

Rei: Skal som repræsentantskabsmedlem i HK til 

møde senere i dag, og vil her nævne overfor de 

øvrige deltagere, at de meget gerne må tage en 

praktikant. 

Anne Marie: Vil nævne det i sit netværk.  

  

5 Annette: Der arbejdes i øjeblikket på Strategi 

2025. Her er 4 punkter: Grøn omstilling, 

Innovation, Forretning og Lederskab. Nogle 

punkter henvender sig mere end andre til 

laborantuddannelsen. Under Lederskab er fokus 

på YPL – young potential leadership., herunder 

kortlægning af de kompetencer virksomhederne 

efterspørger hos laboranter -og dermed også, 

hvad er det for kompetencer, der skal undervises i 

på uddannelsen. 
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Maria: På Cphbusiness, Lyngby er der en it-

uddannelse, hvor de studerende har udarbejdet et 

system, der kan sortere data fra jobopslag. Her 

kan man sortere f.eks. de ord virksomhederne 

bruger, som de kompetencer de efterspørger for 

deres kommende medarbejdere. 

Anette: Medarbejderne har ikke tidligere været 

involveret i strategiarbejdet, men man håber på 

denne måde at øge kendskabet til strategien, give 

medarbejderne mulighed for indflydelse og 

dermed større medejerskab. 

6 Maria: Vi tilbyder vores studerende frivilligt at 

deltage i projektet ProjektHUB. Det er for 

studerende, der frivilligt arbejder i laboratorie/felt, 

og studerende der er i praktik i projektet 

Bæredygtig Bundlinje 2 (f.eks. Grøn omstilling). 

Fremover vil vi udvide ProjektHUB med 

virksomhedsprojekter indenfor laboratoriearbejde, 

og søger derfor virksomhedsprojekter. Hvordan 

får vi det budskab ud? Evt. opslag i Laboranten? 

Rei: Det er en god ide med et opslag i 

Laboranten. Evt. en helside annonce. Der er en 

del virksomheder, der arbejder med FN’s 

Verdensmål, så det er en god ide, hvis det er et 

emne, der kan komme med i opslaget, da det er 

noget, der er meget oppe i tiden. 

Anne Marie: Vil nævne det i mit netværk. Har talt 

med flere, der har talt positivt om, at det fungerer 

rigtigt godt med skolens undervisere, der er 

praktikvejledere i virksomheden. Det fungerer 

rigtigt godt.  

Det vil være en god ide, hvis de studerende 

nævner det til deres vejledere ude i 

virksomhederne. 

Preben: Hvad med Novo Nordisk – Fonden? 

Anne Marie: De bidrager til folkeskoler og lidt til 

gymnasier, de henvender sig ikke til videregående 

uddannelser. Vil videregive kontaktoplysninger til 
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Maria, person i mit netværk, der måske kan 

bidrage. 

Helle: Det vil være godt, hvis rammerne omkring 

projekterne bliver konkretiseret. 

Annette: Vi har talt om at lave en folder med 

informationer/rammer for projekterne.  

7 Sebina: Jeg har ikke rigtigt noget. Har ikke været 

sammen med andre studerende andre steder end 

på Zoom. Savner det sociale med holdet, 

studerende fra andre semestre og fra 

miljøteknologuddannelsen. Jeg syntes generelt, 

det fungerer rigtigt godt med undervisningen, som 

den kører nu. 

Preben: Kenneth nævnte til sidst møde, at han 

var bekymret for, om virksomhederne har den 

opfattelse, at de studerende der uddanner sig 

under Corona, fagligt er dårligere end andre. 

Sebina: Det oplever jeg ikke bekymringer 

omkring. Det eneste der er bekymringer om, er 

praktikpladssituationen. 

  

8 Helle: Når Corona testcentrene på et tidspunkt 

lukker ned, kommer der sikkert flere 

afpipetteringsrobotter til salg. 

Preben: I hvilket format skal møderne fremover 

planlægges? Det kunne være i temaer. 

Annette: Det kunne være en god ide. Der skal 

f.eks. indkøbes udstyr til Robot projektet. Vi vil 

bl.a. købe en afpipetteringsrobot, men kunne godt 

bruge sparring omkring indkøb af udstyr. 

Preben: Trænger vi ikke snart til at ses rigtigt? Vil 

foreslå, at vi mødes på skolen næste gang og 

fremover tager ud til de forskellige virksomheder. 

Så kan møde-temaet følge den virksomhed, vi 

besøger. 

Annette: Det er en god ide. 
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Preben og Annette taler sammen om den 

fremtidige mødestruktur og melder tre datoer ud. 

Tak for i dag! 

 


