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Uddannelsesudvalgsmøde for 

Laborantuddannelsen  

Dato: 14.10.21 

 

Referent: Vibeke W Jepsen 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Preben Nielsen, Helle Simonsen, Anne Marie Kverneland, Rei 

Nanna McKay Mansa, Maria Baunbæk, Louise Bjørn, Kamilla Munch Sørensen, Michelle Dobie 

Hovedskouk 

Afbud: Nils Arneborg, Helle G Wendelboe 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Status på optag og praktikpladser 

4. Sommerskole 

5. Sikring af kvaliteten i online undervisning 

6. Nyt udstyr 

7. Status på RAD-projekt 

8. Ombygning af Open Learning Space 

9. Nyt fra de studerende 

10. Eventuelt 

 

 
 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger +  Opgave 
+ 

Ansvarlig 

Deadlines 

1) Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt   

2) Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Godkendt 
  

3) Status på optag og 

praktikpladser 

Flot optag i år. 55 havde os som 1. 

prioritet. Har optaget 32 studerende. 

Kvotienten var 8,2. Mange kommer fra 
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København. Vi tror, vi bliver valgt, fordi vi 

er en mindre skole og nogle syntes, vores 

miljø føles mere trygt. 

Praktikpladser: 5 studerende mangler 

praktikplads. Der er mange praktikopslag til 

opstart i februar 2022.  

4) Sommerskole Udleveret: Udskrift af et lokalt nyhedsbrev 

fra aug. 21 

2 kurser af hver 1 uges varighed. Der var 

både var lagt vægt på det faglige og det 

sociale. 

Laboranter: Apparatteknik - 15 deltagere 

Miljøteknolog: Naturen i Danmark - 7 

deltagere. 

Bevillingen og dermed også indbydelserne 

til sommerkurset kom sent ud, derfor ikke 

så mange deltagere. 

Stor succes, gentages til næste år. 

 
 

5) Sikring af kvaliteten i 

online undervisning 

Det der fungerede godt ved online-

undervisningen under Corona, har vi 

fastholdt. Cphbusiness har besluttet, at 

min. 30 % af teoriundervisningen skal 

foregår online. Her har vi opgjort det til 

36%. Der er større fremmøde ved online 

undervisning. 

Anne Marie: Samler i op på de studerende 

der har brug for det?  

Louies: Det gør vi. Vi er bevidste om, at det 

er lettere at se på en studerende, om 

vedkommende har forstået undervisningen, 

når man underviser fysisk.  

Alle studerende har fået deres praktiske 

undervisning. De har været i laboratoriet 

mindre, men til gengæld, har de været 

meget få i lab samtidig, så de har fået mere 

ud af undervisningen. 

1. sem. på 32 er delt op i to hold, der 

derudover er delt op i mindre grupper ved 

hver deres arbejdsstation. 
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GDPR forbyder, at undervisningen bliver 

optaget. 

Vi kræver, at de studerende har billede på 

ZOOM. 

Vi sikrer kvaliteten ved en skriftlig 

evaluering efter hvert semester.  

Læringsbarometret: Det er ministeriet, der 

står for den, den har vi ikke indflydelse på. 

6) Nyt udstyr 

 

Vi har lige fået en afpipetteringsrobot. Det 

er planlagt, at den skal indgå i 

undervisningen fra 2. semester. 

Vi har også indkøbt en ny NMR, der bruges 

på tema 6 og til projekter. 

 
 

7) Status på RAD-projekt Projektet består i at afprøve, om det er 

muligt, at en robot kan overtage manuelle 

arbejdsgange ved analysering af 

vandprøver. Det er et samarbejde med 

virksomheden InSite.  

Billedidentifikation: Vi er godt i gang med 

projektet. Målet er et system, der kan 

genkende f.eks. smådyr. Det er et stort 

arbejde. Der skal lægges ca 200 billeder ind 

af hvert dyr, for at systemet skal kunne 

identificere det. 

Robotteknologoi og automatisering kræver 

andre kompetencer fra f.eks. laboranter. 

Manuelle arbejdsgange er udskiftet med 

mere tekniske opgaver. 

 
 

8) Ombygning af Open 

Learning Space  

Vi får ombygget vores fællesrum til et Open 

Learning Space med moderne indretning til 

gruppearbejde og fordybelse. Ombygningen 

sker i uge 42/2021 

 
 

9) Nyt fra studerende 

 

Er lige startet. Haft en god studiestart, 

syntes her er rart. Nogle vil have flere 

sociale arrangementer, mens andre syntes 

her er rigeligt. 

Syntes der er en del studerende (især de 

meget unge), der kræver meget 

opmærksomhed og forventer meget hjælp. 

 
 



 

 

4 

 

Kender hinanden godt i studiegrupperne, 

men kender ikke de andre så godt. På et 

senere tidspunkt vil det være fint at lave 

nye grupper. Nye grupper bliver muligvis 

lavet af underviserne, men de studerende 

får mulighed for at ønske 1-2 

medstuderende, de gerne vil i gruppe med. 

10) Eventuelt Fremtidige møder: 

Preben vil gerne lægge hus til næste møde. 

(Lyngby) 

Rei vil undersøge, om vi på et tidspunkt må 

komme og se deres produktion. 

 
 

Diverse Møderne ligger i januar, maj og oktober. 

Med referat fra dette møde, kommer datoer 

for næste år. 

 
 

 


