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Uddannelsesudvalgsmøde for 

Miljøteknologuddannelsen  

Dato: 07.10.21 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens A. Bischoff, Martin Olsen, Helle V. 

Jensen, Alf Johansen, Maria Baunbæk, Kasper R Dirckinck-Holmfeld, Lisbeth Carmen Søgaard  

Afbud: Charlotte Breinholt, Stig Hirsbak, Tea Eline Palsgaard Andersen, Camilla Nørskov 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Uddannelsesevaluering 

4. Statistik 

5. Bæredygtig bundlinje 2 ved projektleder Charlotte Pratt, herunder BB2 Akademi, kursus for 

arbejdsløse  

6. Status på RAD-projekt 

7. Sommerskole 

8. Ombygning af Open Learning Space 

9. Nyt fra de studerende 

10. Eventuelt 

 
 

Referat 

Referent: Vibeke W Jepsen 

 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 

+ 

Ansvarlig 

Deadlines 

1) Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt   

2) Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Godkendt 
  

3) Uddannelsesevaluering 

 

Intern evaluering februar 2022. 
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Der sammensættes et panel af forskellige 

interessenter, der gennemgår uddannelsens 

indhold.  

4) Statistik Udleveret: Oversigt over antal 

miljøteknologstuderende på Cphbusiness 

fra 2016-2020 (+ 1. halvår 2021) Den viser 

et stødt stigende antal. 

Beskæftigelsesundersøgelse viser, at 80% 

af vores færdiguddannede miljøteknologer 

er i arbejde eller i gang med 

videreuddannelse - næste undersøgelse 

december 2021 

 
 

5) Bæredygtig Bundlinje 2 Punktet udsættes til næste møde, da 

Charlotte Pratt pga. sygdom ikke kan 

deltage. 

Meget kort om BB2: Stort EU-projekt med 

100 virksomheder hvor vi bidrager med 

emnerne ”miljømærker & miljøledelse” og 

”Ressourcer of affald”  

Kursus for arbejdsløse: Rudersdal og 

Hørsholm kommuner har en del arbejdsløse 

(især magistre), de gerne vil have, vi 

udarbejder et 12-14 ugers 

undervisningsforløb til. (inden for 

miljøområdet) 

 
 

6) Status på RAD-projekt 

 

Projektet består i at afprøve, om det er 

muligt, at en robot kan overtage manuelle 

arbejdsgange ved analyse af vandprøver. 

Det er et samarbejde med virksomheden 

InCite Robotics i Odense. InCite leverer en 

robotarm, der skal kunne håndtere hele 

udpladningsdelen, inkubation og 

efterfølgende overflytte pladen til et 

kamera, hvor bakterierne vha. 

billedidentifikation bliver bestemt.   

I tillæg til ovenstående arbejder vi også 

med billedidentifikation af invertebrater.  

Målet er et system, der kan genkende 

smådyr. Det er et stort arbejde. Der skal 

lægges ca. 200 billeder ind af hvert dyr, for 

at systemet skal kunne identificere det. 
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Droneteknologi: Projektet er ikke glemt, 

men det bliver på et senere tidspunkt. 

Forventer at billedidentifikationen kan 

bruges her. 

Det kræver indkøb af supercomputer. 

7) 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. 

 
 

8) Ombygning Under Corona blev undervisningen med 

succes kørt over ZOOM. Det fortsætter vi 

med, i de fag hvor det kan lade sig gøre. 

Der er meget større fremmøde på ZOOM 

end ved fysisk fremmøde. 

Vi kører halve hold i laboratorierne med 

meget stor succes. Laboratorierne bliver nu 

benyttet helt til kl 17.  

Cphbusiness har indført min. 30% online 

undervisning. Her er vi oppe på 36% 

Efter at have mistet lokaler på UNORD, har 

vi nu 3 klasselokaler til 6-7 hold. 

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 de studerende 

 

Lisbeth: Er lige startet på uddannelsen. Hun 

kommer fra tekstilbranchen. Er indtil videre 

positiv/tilfreds med stedet/undervisningen. 

Har haft en del undervisning i felten.  
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10) Eventuelt 

 

Jens: Hvordan er kønsfordelingen? De får 

hos DGE fortrinsvis ansøgninger fra 

kvinder. Vi har en kønsfordeling på ca. 

50/50 på miljøteknologuddannelsen. 

Jens: Har spurgt deres praktikant Karoline, 

der startede hos dem i august, om hvad 

hun syntes om uddannelsen. Hun er meget 

positiv på trods af, at hun er startet under 

Corona. 

 
 

Diverse Enighed om, at møderne fremover skal 

være med fysisk fremmøde. 

Planlægger at besøge Alf på Hillerød 

Forsyning i 2022. 

Cphbusiness vil lave en undersøgelse af, 

om det er muligt at lave en top-up 

uddannelse til miljøteknologer og 

laboranter. 

 
 

 


