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Uddannelsesudvalgsmøde for 

Miljøteknologuddannelsen  

Dato: 9. juni 2021 

 

Referent: Kasper 

Deltagere: Lars Bo Køppler, Annette Thromsholdt, Jens A. Bischoff, Charlotte Breinholt, Helle 

V. Jensen, Alf Johansen, Camilla Nørskov, Stig Hirsbæk, Maria Baunbæk, Kasper R. Dirckinck-

Holmfeld, Martin Vormbak, Pernille Larsen  

Afbud: Martin Olsen 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Laboratoriefaciliteter 

4. Læringsbarometer 

5. Status på praktisk undervisning/genåbning 

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

7. ProjektHUB, udvikling og forankring 

8. Nyt fra de studerende 

9. Eventuelt 

 

 

Referat 

Referent: Kasper 

 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opga
ve + 

Ansv

arlig 

Deadlines 

1) Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsorden godkendt   

2) Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Referat godkendt.  
  

3) Laboratoriefaciliteter 
Status ift. at vi ikke længere kan leje 

laboratorie og undervisningslokale hos 

erhvervsskolen. Vi mangler derfor 
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laboratoriefaciliteter. Der var planer om 

ombygning, men det blev droppet pga. 

økonomi. Vi rykker sammen – dvs. vi kører 

med halve hold i laboratorie og felt (det har 

været positivt under corona for de 

studerende med mindre hold). Det medfører, 

at laborantuddannelsen optager færre 

studerende for at det kan hænge sammen.  

Opbevaringsudfordring – vi har en container 

for nuværende. 

4) Læringsbarometer Maria præsenterer – se powerpoint 

Dataene fra Læringsbarometeret bruges også 

i uddannelsens rapporten. 

Info vedr. sommerkurser i start august. Stor 

opbakning til det i udvalget og opfordring til 

at arbejde på noget lignende fremadrettet. 

 
 

5) Status på praktisk 
undervisning/genåbning 

Maria giver status. Vi valgte at køre på med 

det praktisk arbejde, men mere opdelt. Har 

nået alt praktisk arbejde.  

Ingen smittet på miljøteknolog ☺  

Stig: fremadrettet – hvad har I lært? Hvad er 

blivende forandringer?  

Annette: Der bliver mere online, men med 

fleksibilitet så vi selv kan vælge, hvad vi 

vurderer bedst egnet. Cphbusiness krav er 

min. 20% af teoretisk undervisning. Vi 

tænker, vi godt kan lande der uden 

specifikke retningslinjer.  

Har heller ikke mange teorilokaler mere 

(erhvervsskolen), så derfor naturligt at 

lægge mere online undervisning.  

 
 

6) Strategi 2025, herunder 
YPL – young potential 
leadership, det personlige 
lederskab 

- Spørgsmål til udvalget: Hvordan måler man 

på de mere bløde kompetencer?  

Stig: Kvalitativ spørgeramme til aftagere, 

hvordan opleves dimittenderne.  

Jens: Super gode værdier – selvledelse etc. 

Men måle det?  

Charlotte: Sætte konkrete aktioner og så 

måle på det. Supplere med Survey af 
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studerende ift. udvikling på de udvalgte 

parametre - selvevaluering.  

7) ProjektHUB, udvikling og 
forankring 

Annette informerer om plan ift. at bruge 

projektHUB bredere end i Bæredygtig 

Bundlinje regi. 

 
 

8) Nyt fra de studerende Pernille: Grønt Råd initiativ til biodiversitet – 

har nu sået blomsterfrø. 

Martin: Involveret i Projekthub.  

Pernille: Generel efterspørges info ift. 

muligheder for overbygning?  

Maria: Afdækkes i kommende år, om vi skal 

gå videre med noget – dog udfordring ift. 

plads. Men har længere udsigter.  

Maria og Charlotte har infomøde med 3. 

semester lige inden praktik – start august – 

hvor de fortæller om forskellige nuværende 

muligheder – f.eks. jordbrugsvirksomhed i 

Slagelse, RUC, Skovskolen i Nødebo m.m.  

 
 

9) Eventuelt Charlotte: Job på et års vikariat – 

risikovurdering. – ingen jobbeskrivelse. Maria 

siger til Charlotte (Cphbusiness) at hun kan 

tage fat i Charlotte ift. det. Kasper siger det 

videre til studerende, der bliver færdig nu og 

her, og som har arbejdet med kemikalier og 

risiko.  

Jens: Praktikanter? Maria: Stort set alle har 

fundet. Rigtig flot. Er vist to, der stadig ikke 

helt er landet.  

Stig: Har evt. en i BB regi – sender info  

 
 

Diverse Forsøger at holde dimenssion  

Møde efteråret – Fysisk?  

Stemning for en kombination. En gang årligt 

fysisk og resten online. Første møde i 

efteråret (oktober) fysisk.  

 
 

 


