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Dato 11.09.2017  Reference blch 

Referat af 7. møde i uddannelsesudvalget ved Laborantud-
dannelsen den 19/9 2017  
 
     
Deltagere, Maj-Britt Fruekilde, Kirsten Andersen, Bente Lauridsen, Julaine Enas, Mette Sondrup 
Andersen, Anne Hansen, Erik Christensen, Lars Andersen og Birgit Christensen 
 
Afbud: Birthe Grandelag, Jens Muff, Kjeld Kjeldsen 
  
 
1. Endelig godkendelse af dagsorden  
               Dagsorden godkendt 
 
2. Meddelelser- siden sidst 
− Orientering fra formanden 

− Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter af betyd-
ning for Laborantuddannelsen  
Eurofins fortæller om status for studerende i praktik. Miljø har ansat to fra UC SYD, Steins søger 6 
opfordre os til at sige til de studerende, at de skal søge. Har efter sommerferien ansat to prakti-
kanter fra andet uddannelsessted. Ny leder på mikrobiologisk afdeling, der er rokeret rundt internt 
Dupont har også to praktikstillinger, hvor af Kirsten har fået den ene. 
 

−  Orientering fra uddannelsen 
Byggesituationen  
Det nye laboratorium er taget i brug, vi har ikke inviteret til indvielse endnu, da vi mangler nogle 
ting bl.a. fra Labflex, der kommer i uge 42. Fået rigtigt meget nyt udstyr. Vi er helt ude af Aalborg 
universitet. Det er naturligvis nogle udfordringer, men vi er næsten på plads. Vi har fået en bevil-
ling til MALDI TOF, nanodrop og et apparat til at taget billeder af geler med DNA til en værdi på 
ca. 1,4 mio. Det meste apparatur er købt ved Perkin Elmer. Har faste service aftaler hvor det  er 
lovpligtigt, men ikke med resten af apparaturet. 
 
Optag, karaktergennemsnit, aldersgennemsnit mm. 
Optag 2018 vi er fuldt hus med de 18 vi måtte optage. Vi kunne desværre ikke overflytte de to stu-
derende vi ikke havde mulighed for at optage fra bioanalytikeruddannelsen pga. mgl praktikplad-
ser fordi det var to forskellige niveauer af uddannelser. En af de 18 er blevet skiftet ud.14 piger, 4 
drenge. 8,5 i karaktergennemsnit rekorden på kvote 1 i Danmark i år Gennemsnitsalderen er 25 
år. Om 2 år kan vi risikerer at de studerende kun er 17, idet de kan gå direkte fra folkeskolen til 
den 2 årige Hf og på laborantuddannelsen. Der står stadig 3 på standby listen.  
 
Fokusområder for uddannelsen: Videndeling og læseteknik 
Uddannelsen skal hvert år arbejde med nogle fokusområder, de bliver bestemt på pædagogiske 
dage, som der afholdes hvert år i august. Vi har i år valgt at fokuserer på vidensdeling for at fast-
holde det, vi ser på det nuværende 3 semester. De er rigtig gode til at hjælpe hinanden og dele 
deres viden. Studieteknik har vi med, fordi en del har svært ved at læse lektier, og vi vil derfor 
gerne hjælpe dem med nogle redskaber. Forslag til at hjælpe til vidensdeling. Man kan lave en 
studiecafe, hvor de ældre studerende hjælper de yngre. Vi har også snakket om at de studerende 
retter hinandens journaler. 

 
3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans 

− Plan for revision af nuværende studieordning. Datoer for møder i udvalget i den forbin-
delse. 
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− Starter på mandag, hvor Birgit skal til Odense. De vil prøve på at lave en så bred fælles studie-
ordning så mulig, så hver uddannelse kan tone uddannelsen i den retning industrien har brug for i 
de enkelte områder. I dag skrives der en praktikrapport, nogen vil gerne at den rapport bedøm-
mes bestået/ikke bestået. Birgit synes ikke det er en god ide da den omfatter rigtig mange ECTS-
point. Birgit vil gerne at man kommer ud i praktikken og ser den studerende lave noget praktisk. 
Der blev rejst en bekymring om, at man når man kommer lige pludselig kommer til at fungerer 
som ekstern eksaminator, det kan være et problem med klagesager og eksamensbekendtgørel-
sen. Birgit påpeger at det allerede foregår på denne måde på bioanalytikeruddannelsen uden pro-
blemer. Hos Dupont kigger de ikke på karakteren for praktikrapporten, de er ligeglade med om 
det bliver en bestået/ikke bestået, men det kan være, at hvis der var dårlige karakter på det teore-
tiske men gode karakterer på det praktiske, kan man se at man kan sit håndværk. I Eurofins ville 
de heller ikke kigge så meget på praktikrapportens karakter, det betyder ikke så meget, om det er 
en bestået/ ikke bestået, men det kunne være spændende med en praktisk eksamen. Man kan 
lave en analyse og så fortælle, hvad man gør og hvorfor. Der skal sættes flere timer af, hvis man 
skal se noget i praksis, der ikke er planlagt. En 3-4 timer skal sættes af, hvis du skal se, hvordan 
man håndterer prøven fra start til slut. Ikke under 2-3 timer, så giver det ikke mening. Det kan 
være svært at planlægge, så det bliver en del af dagligdagen og ikke ”tv-køkken”. Ved denne form 
for eksamen kan uddannelsen og virksomhederne komme til at se hinanden oftere. Der var enig-
hed om, at det er en god ide at kigge på, hvordan man kan gøre praktikrapporten bedre, men 
man skal overveje, hvad giver det de studerende, at prøven måske laves om til at indeholde et 
praktisk element. Et forslag fra de studerende er, at der ligger en udtalelse fra praktikstedet sam-
men med karakteren bestået/ikke bestået.  
Vi er nødt til på uddannelserne, at blive enig om hvordan denne praktikrapport skal være. Men 
der skal ske noget med den. 

−   
4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse 

− Status på studerende der har fået praktikplads 
Vi har 6 studerende der har fået en praktikplads, hvoraf 2 skal til London.  
 

− Liste over emner som kan udbydes som efter- og videreuddannelse (hængeparti 
fra sidste møde).  

− Vi når ikke at lave en liste inden i foråret. Det lyder ikke, som om der er stor efterspørgsel på ef-

teruddannelse, vi vil rigtig gerne tilbyde noget, men vi har ikke tid her i efteråret. Hos Dupont er 

der blevet holdt en uddannelsesdag, hvor de forskellige fagforbund havde stande for at gøre op-

mærksom på forskellige muligheder for efter/videre uddannelser. Der var flere laboranter, der var 

henne for at spørge, hvad deres muligheder var. Hvis vi kender behovet, kan vi sagtens stille op. 

Vi kan også komme ud på virksomheden for at undervise. Vi skal gøre virksomhederne opmærk-

som på hvad vi kan tilbyde  

 
 
5. Eventuelt  
 
Fællesmøde den 28/9 fra kl. 9.00-12.30 
Lars er den eneste udover UC der kommer. 
UU møde den 6/12 kl. 16.15-18.30 
På dette møde besluttes datoer for de næste møder. 
  
 


