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Til uddannelsesudvalget ved Laborantuddannelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af 1. møde i uddannelsesudvalget ved  
Laborantuddannelsen mandag d. 21. september på UC Syddanmark 
 
Fremmødte: Anne Hansen, Maj-Britt Fruekilde, Lars H. Andersen,  
Henriette B. Cammelbeeck, Dijana Budulica, Julaine Enas, Christina Andresen, Jan-
nie Fibecker Ladegaard, Anne Brink Hymøller og Birgit Christensen 
 
 
Afbud: Karin Tofte, Helle B. Eriksen, Birthe Grandelag og Erik Christensen 
 
Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden kommentar, Anne varetager rollen som mødele-
der, da formanden ikke er tilstede 
 
Præsentationsrunde 
Kort præsentationsrunde af deltagere  

 

Meddelelser - siden sidst 

Orientering fra formanden 

Formand Karin Tofte er ikke til stede, derfor ingen orientering 

 

Jannie Fibecker Ladegaard gennemgår forretningsorden for uddan-

nelsesudvalg 

Forretningsorden for uddannelsesudvalg på UC Syddanmark blev gennem-

gået. Udvalgets sammensætning stemmer ikke overens med forretningsor-

den på nuværende tidspunkt. Der blev foreslået at kontakte Jens Muff fra 

Aalborg Universitet Esbjerg som medlem. Vi mangler en repræsentant fra 

lederne og et fra uddannelsesansvarlige. Vi forsøger at supplere sammen-

sætningen til næste møde. Valgperioden følger kommunalvalgperioden. 

Forretningsordenen blev tilpasset og medsendes referatet.  

 

Birgit Christensen orienterer om optaget, status på ombygning og 

opstart af laborantuddannelsen på UC Syd 

Der har været en markant fremgang i ansøgertallet på 70 % for 1. prioritet 

og også en fremgang på ansøgertallet generelt. Det betyder at vi aktuelt 

har fuldt hold. Holdet er kommet godt i gang. Else Marie har valgt at få et 

andet job, og  Laura Thimm Juhl er ansat i et vikariat indtil 30/6 2016. 

 



 

 

 

Laura var barselsvikar på Bioanalytikeruddannelsen og kender huset. Hun 

er medicinal kemiker og har en Ph.d. i kemi. Hun har arbejdet meget 

sammen med laboranter på universitetet. Hun har en del erfaring med un-

dervisning også på universitetet, og har været underviser på Bioanalytiker-

uddannelsen siden november 2014. Christina er praktikkoordinator på la-

borantuddannelsen.  

Ombygningen er endnu ikke færdig, men der arbejdes intenst på det. Det 

giver naturligvis nogle udfordringer, som vi prøver at håndtere løbende. Vi 

har indkøbt en del udstyr, som underviserne er blevet oplært i. Noget af 

udstyret er endnu ikke kommet i hus.  

Vi holder dimission på laborantuddannelsen den 22/12016 for det halve af 

det hold, der bliver færdige til næste år. Udvalget vil blive inviteret til den-

ne dag, og jeg har bedt Else Marie om at komme og holde talen for uddan-

nelsen, da jeg jo ikke kender de studerende fra dette hold. Den anden 

halvdel bliver færdige i april 2016. 

 

Studerende Henriette og Dijana fortæller, at opstart på UC Syddanmark 

opleves som lidt hektisk. De studerende føler, det er et godt sted at være 

med gode faciliteter og godt udstyr. De sætter stor pris på, de er kommet 

ind i et fællesskab med studerende fra andre uddannelser. De studerende 

føler organisationen er godt organiseret. Der er bekymret over at der går 

½ år fra de har anvendt apparaturet på AAU til de skal bruge det til case-

eksamen og til projekteksamen. Bekymringen tages til efterretning og der 

arbejdes på at få de sidste apparaturer flyttet til UC Syddanmark med ud-

gangen af 2016. 

 

Dijana udtrykker bekymring over, at der er få praktikpladser at søge. Man-

ge studerende har søgt uopfordret. Hun spørger, om der er mulighed for 

evt. at lave en kampagne for at gøre opmærksom på praktikpladsproble-

met. Lars opfordrer til problematikken forelægges Erik Christensen fra HK, 

som evt. kunne samarbejde med Arbejdsgiverforeningen om en kampagne. 

Emnet tages med på næste UU møde, hvor vi håber Erik Christensen del-

tager. Dijana spørger ind til praktikplads på UC Syddanmark. Birgit infor-

merer, at der ikke på nuværende tidspunkt er plan for en sådan. Lars an-

befaler ikke skolepraktik. Lars mener det er vigtigere at få italesat mobili-
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teten for de studerende. Christina oplyser, 90 % af praktikpladserne på 

nuværende tidspunkt er i Hovedstadsområdet. 

 

Julaine oplyser, 3 ud af 14 studerende tager i udlandspraktik. 

 

Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenhe-

der og aktiviteter af betydning for Laborantuddannelsen  

Anne: Har slået stillinger til praktik op inden sommerferien og modtager to 

studerende i praktik. 

Julaine: Synes vi er kommet godt i gang 

Christina: Meget glad for at være på UC Syddanmark.  Synes vi er kommet 

rigtig godt for start. Der er taget godt i mod laborantuddannelsen. Får mu-

lighed for faglig sparring, som ikke var en mulighed på EASV. 

Dijana: Glad for den støtte underviserne giver de studerende. Glad for 

sparring med bioanalytikerstuderende. Bedre adgang til hjælp. 

Henriette: Fortæller at en af 5. semester studerende der er i London, for-

tæller at praktikken er på et meget højt niveau, men spændende. 

Maj-Britt: Praktikpladser er slået op, samtaler i nærmeste fremtid.  

Lars: Kan ikke ud fra lektionsplanerne se hvor meget laboratorieundervis-

ning der er. Julaine udarbejder oversigt over timer før og nu, sendes ud 

som bilag til næste møde. 

Jannie: Glæder sig over Laborantuddannelsen er kommet på UC Syddan-

mark.  

Birgit: Er kommet godt i gang. Introarrangement for Laborantstuderende 

vil fremadrettet bliver afholdt sammen med Bioanalytikerstuderende, og de 

vil også holde julefrokost sammen. Prøver at støtte op om et studiemiljø 

for begge uddannelser. 

 

 

Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, pro-

fil, kvalitet og relevans 

Christina gennemgår den uddannelsesspecifikke del af studieordningen 

som er revideret pr. 1/8 2015 
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Det er meget mere detaljeret, især i forhold til prøvebeskrivelserne– så det 

er tydelig for den studerende, hvilke læringsmål der bliver prøvet i de en-

kelte prøver. Studieordningen tages til efterretning 

 

Skema fra uddannelsen på EASV og lektionsplan for uddannelsen på UC 

Syd drøftes. 

Se under pkt. Orientering. 

Generel drøftelse af indhold, profil, kvalitet og relevans. 

Der blev drøftet hvorvidt vi kunne afholde et arrangement med aftagere, 

så de kan se hvad de studerende bliver uddannet i og komme med ideer til 

nye tiltag. 

 

Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videre-

uddannelse.  

Der efterlyses emner til efter-/videreuddannelse eks. diplomuddannelses-

moduler som kan oprettes som ønsker fra aftager. Birgit undersøger, om vi 

har lov til at udbyde disse moduler, eller der kun er nogle uddannelsesste-

der der må udbyde. 

 

Eventuelt: 

Næste møde den 7/12 kl. 16-18.30 

Der indskrives i forretningsordenen at der afholdes 3 møder på mandage i 

september, december og april fra kl. 16-18.30 
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