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Uddannelsesudvalgsmøde for 

Miljøteknologuddannelsen, mødereferat  

Dato: 21/10-20 

Referent: Maria Baunbæk 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Stig Hirsbak, Maria Baunbæk, Charlotte Breinholt, Alf 
Johansen, Kasper Remmen, Camilla Nørskov, Lars Bo Køppler, Martin Olsen, Martin Vormbak, 

Pernille Larsen 

Afbud: Jens A. Bischoff, Helle V. Jensen 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Nye studerende i udvalget 

4. Miljøcertificering, herunder ændret scope med fokus på større studenterinddragelse 

5. Robotprojekt 

6. Håndtering af corona 

7. Status på praktikplads 

8. Eventuelt 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 

Ansvarli

g 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt 
  

3 
Der blev sagt velkommen til 

Pernille og Martin, der begge er fra 

2. semester. 

  

4 Vi havde sidste 

vedligeholdelsesbesøg i september 

2019. Vi har gennem længere tid 

ikke være tilfredse med Bureau 

Veritas, og valgte derfor at skifte 

certificeringsbureau til 

recertificeringen. Vi valgte Norske 

Veritas (DNV-GL). 
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Vi blev recertificeret i september 

2020, og blev positivt indstillet til 

recertificering fra slut oktober 2020 

Som en del af recertificeringen har 

vi ændret scope (se vedlagte PP), 

så de studerende inddrages i højere 

grad gennem projekter og 

aktiviteter.  

Det blev aftalt at de nye miljømål 

bliver præsenteret næste gang.  

5 Ansøgningen blev afleveret 1/9, og 

projektet blev godkendt i oktober 

Projektopstart udskudt til E2021, 

projektet skal forløbe over 2 år. 

Projektet forventes inddelt i to 

faser, fase 1 fokuserer på cobots, 

fase 2 fokuserer på droner. 

Garagelaboratoriet (skifter navn til 

projektHUB) er omdrejningspunktet 

i begge faser. 

Der forventes samarbejde med 

Incite Robotics og Hillerød 

Kommune, samt andre 

interessenter 

 

 
 

6 De studerende blev startet i lab/felt 

i maj, og det lykkedes næsten at 

indhente alt. Der var et par enkelte 

feltture, som blev rykket til august. 

En del eksaminer var rykket til slut 

august, og undervisningen startede 

op fysisk og online bagefter. 

50 % af den teoretiske 

undervisning er omlagt til online. 

1. semester er prioriteret ift. fysisk 

undervisning. 
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Laboratorie- og feltarbejdet udføres 

med visir eller mundbind, og kun ét 

hold ad gangen. 

Der er opdeling af hold i 

laboratorier, specielt 

miljølaboratoriet, for at overholde 

afstandskrav. 

Der er blevet udarbejdet 

retningslinjer for sygdom, adfærd 

mv.. 

De studerende indskød at de er 

glade for vores måde at håndtere 

coronasituationen på, og glade for 

at de trods alt må få 50% fysisk 

undervisning.  

7 Holdet der startede praktik i E20 (9 

studerende): Alle er i praktik 

Holdet der skal starte i praktik F21: 

(15 studerende): 1 har aftale på 

plads, 3 er tæt på 

Umiddelbart er antallet, som har en 

aftale på plads, eller næsten på 

plads det samme som normalt, 

men corona er en udfordring, og 

vores oplevelse er at 

virksomhederne er mindre villige til 

at tage praktikanter end normalt. 

Det blev foreslået at få udtalelser 

fra studerende i praktik her i E20, 

samt fra virksomhederne, omkring 

hvordan det er at være i praktik i 

en coronatid. Dette kan 

forhåbentlig skabe lidt ro hos de 

kommende praktikanter.  

Udvalget nævnte at de måske 

kunne hjælpe med projekter til 

praktikken, hvis det kniber når vi 

kommer tættere på den 1/2-2020. 

 
 

8 Der er faldet en meritaftale med 

Skovskolen på plads. 

Miljøteknologerne kan springe 

Skovskolens optagelseskrav om 
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specifikke fag over og får 1 års 

merit på begge deres 

ingeniøruddannelser (Skov- og 

landskabsingeniør samt Urban 

landskabsingeniør).  

Optag 2020: 30 studerende sagde 

ja til pladsen, alle er fortsat med,     

1 studerende kommer tilbage fra 

barsel til november 

Næste møde skal egentlig være 

fysisk, men det kommer til at 

afhænge af coronasituationen.  

 

 

 


