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Uddannelsesudvalgsmøde for Miljøteknologuddannelsen 

Dato: 3/2-21 

Referent: Ksenija Popovic 

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

Afbud: Pernille Larsen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Status på optag 

4. Status på coronasituationen og forventninger til foråret 

5. Status på praktikpladssituationen 

6. Ny underviser på miljøteknologuddannelsen 

7. Mangel på laboratorieplads fra sommeren 2021 

8. Studietrivsel efterår 2020, herunder de studerendes deltagelse i online versus fysisk undervisning 

9. Nyt fra de studerende 

10. Eventuelt 

 
Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadlin
es 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt   

2. Godkendelse af referat 

 

Referat godkendt 
  

3. Status på optag 

 

Der er optaget 24 studerende på 

uddannelsen, men 3 er ikke mødt op til 

studiestart. Det er lidt færre end vi havde 

ønsket os. 

  

4. Status på coronasituationen og 

forventninger til foråret 

 

Maria fortæller at vi lukkede ned i december 

2 dage før planlagt, og så har der været 

lukket for fysisk undervisning hele januar.  

De studerende har været til eksamener 

online. 

Fra 1. februar er der igen åbent for 

undervisning i laboratorierne og ude i felten. 

De studerende kommer til at være i 
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laboratorierne i meget små grupper og må 

ikke arbejde i grupper.  

5. Status på praktikpladssituationen 

 

Maria fortæller at 15 ud af 17 studerende 

har fået en praktikplads her i foråret. De 

sidste 2 studerende har fået hjælp til at 

finde en praktikplads, men det er ikke 

lykkedes. De har derfor fået tilbudt at tage 

deres praktikperiode hos Cphbusiness.  

Cphbusiness har pga. corona valgt at lave 

projektpraktik så studerende kan tage deres 

praktik på skolen og arbejde med forskellige 

projekter. 

 
 

6. Ny underviser på 

miljøteknologuddannelsen 

 

Helle Dysted er flyttet fra 

laborantuddannelsen over til 

miljøteknologuddannelsen. Helle har 

tidligere undervist lidt på uddannelsen, men 

har nu skiftet over til miljøteamet. 

Der er blevet ansat en nu underviser på 

laborant i stedet for Helle. 

 
 

7. Mangel på laboratorieplads fra 

sommeren 2021 

 

Maria fortæller at vi i mange år har lejet et 

laboratorie, depotrum og klasselokale på 

naboskolen Unord. Til sommer udløber 

lejemålet, og vi har derfor ikke mulighed for 

at leje lokalerne længere. 

Servicechefen på Cphbusiness er ved at 

undersøge hos Hillerød Kommune om vi kan 

få tilladelse til at bygge til. 

 
 

8. Studietrivsel efterår 2020, 

herunder de studerendes deltagelse i 

online versus fysisk undervisning 

 

Cphbusiness har undersøgt trivslen blandt 

de studerende pga. corona. Vores 

studerende har været ved godt mod, men 

de foretrækker klart fysisk undervisning 

frem for online undervisning. 

Underviserne har i efteråret noteret de 

studerendes fremmøde for at se om der er 

forskel på fremmødet når det er online 

undervisning kontra fysisk undervisning. Der 

har ikke været forskel på fremmødet, 

generelt er de studerende mødt mere til 

undervisning i efteråret end de plejede at 

gøre inden corona. 
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Annette fortæller at Uddannelses- og 

Forskningsministeriet har lavet en 

undersøgelse de kalder Læringsbarometeret 

blandt alle studerende på videregående 

uddannelser.  

Miljøteknolog og laborant er de uddannelser 

på Cphbusiness der har scoret højest. 

Maria fortæller at det 1. semester der 

startede i sommers har vi sat i faste 

studiegrupper af 5-6 studerende, Dette har 

resulteret i at de ikke rigtig kender til andre 

på deres hold. Belært af den erfaring vil vi 

fremover lave om i studiegrupperne i løbet 

af semestret. 

De vigtigste 

pointer fra 

undersøgelsen 

bliver gennemgået 

på næste møde. 

 

9. Nyt fra de studerende 

 

Martin fortæller at det går godt. Han er lidt 

nervøs for hvordan det kommer til at se ud 

med praktikpladser til sommer, derfor 

spørger han aftagerne i udvalget om hvad 

de vægter højest når de skal have 

praktikanter. 

Jens siger at han gerne vil have 

praktikaftalen på plads så tidligt i forløbet 

som muligt, så praktikansøgeren skal være 

ude i god tid. 

Charlotte fortæller at hun gerne ser at 

praktikansøgeren har en ide om hvilket 

projekt de har lyst til at arbejde med, men 

at de også er åbne for at tage det 

virksomheden gerne vil have undersøgt. 

Stig fortæller at der er en virksomhed, 

Econet, der måske kunne være interesseret i 

praktikanter da de har meget travlt for 

tiden. Virksomheden laver bl.a. 

affaldshåndtering for kommuner. 

 
 

10. Eventuelt 

 

Camilla fortæller at hun har en kunde som 

har nogle udfordringer med noget 

spildevand. Dette er et muligt projekt 

studerende vil kunne undersøge. 

Skolen kontakter 

Camilla for 

nærmere 

information 

 

   
 

 


