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Referat til 2. møde i uddannelsesudvalget ved  

Laborantuddannelsen, mandag d. 7/12 2015  

 

 

Fremmødte:  

Helle B. Eriksen, Erik Christensen, Maj-Britt Fruekilde, Lars Andersen, Dija-
na Budulica, Julaine Enas, Christina Aaen Andresen, Birgit Christensen 
 
Afbud: Anne Hansen, Henriette B. Cammelbeek 

Ikke tilstede uden afbud: Birthe Grandelag og Karin Tofte 

 

 

Lars Andersen udpeges som mødeleder, da Karin ikke ankommer til mødet 

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt uden kommentar 

 

 
2. Meddelelser - siden sidst 

- Orientering fra formanden 
Der kan ikke orienteres fra formanden 
 

- Orientering fra uddannelsen 
Laborantuddannelsen er kommet godt i gang. Lokalerne er ble-
vet færdige. Vi er i gang med at bygge en gennemgang fra C-
gangen til D gangen, så bliver det nemmere at hente de ting 
der skal bruges.  
Der er 21 studerende på 1. semester og 13 studerende på tred-
je semester. De er lige startet på deres 3. semester projekt. 
Der er stadig en del der mangler praktikpladser. 4 studerende 
skal til udlandet i praktik.  

 



 

 

 

Laborantuddannelsen får besøg af akkrediteringsinstitutionen 
den 16/12 2015. Der var 3 punkter i akkrediteringen på EASV 
fra 2013 som ikke blev godkendt. Det drejer sig om aftager og 
dimittendkontakt, udviklingsbasering i relation til erhverv og 
profession og systematisk og løbende kvalitetssikring. Vi mod-
tog fra EASV en beskrivelse af, hvad de havde gjort i den for-
bindelse, som vi har medsendt. Det punkt vi er mest urolige for 
er udviklingsbasering i relation til erhverv og profession. Der 
har ikke, mens uddannelsen har været på EASV, været igangsat 
udviklingsprojekter mellem laborantuddannelsen og aftager, 
hvilket er det de efterspørger. Vi har naturligvis, i løbet af de 
sidste 4 måneder, ikke haft mulighed for at stable det på bene-
ne, vi får dog en del ny viden igennem de projekter de stude-
rende arbejder med når de er i praktik. Derudover har Christina 
været i kontakt med flere steder om indsamling af viden. 
Vi er meget spændte på hvordan det går. Vi vil naturligvis gøre 
vores bedste, da det jo er afgørende at vi bliver positiv akkredi-
teret i denne omgang. Der skal 5 studerende til møde med pa-
nelet. 
Vi er i sidste uge gjort bekendt med, at der skal udarbejdes en 
ny studieordning for erhvervsakademiuddannelserne.  
Vi ved endnu ikke meget omkring den ny studieordning, men 
deltager i møde med ledernetværket onsdag 9. december 2015, 
hvor hun forventer at høre mere. Der er et møde i ministeriet i 
januar 2016, vi ved endnu ikke hvem der deltager. Der vil være 
en mindre del af studieordningen der bliver fælles og en større 
del der bliver institutionsspecifik, evt. som valgmoduler, som 
evt. kan tages et andet sted, end der hvor man læser normalt. 

 
Lars spørger ind til om de andre laborantskoler har problemer 
med at finde praktikpladser. Birgit tager spørgsmålet med til le-
dernetværksmødet d. 9. december. De andre uddannelsesste-
der melder os at de har de samme problemer. De studerende 
søger ikke de opslåede stillinger og derfor har mange af dem 
heller ikke praktikplads for nuværende. 

 
Lektor Jens Muff fra Aalborg Universitet har takket ja til pladsen 
i Uddannelsesudvalget. Birgit indstiller til bestyrelsen. 
 
Christina har 3 kandidater til Uddannelsesudvalget. Christina 
arbejder videre med dette. 
 
- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om 
 begivenheder og aktiviteter af betydning for Laborantud-     
 dannelsen 
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Christina: Travlt efterår. 5. semester er inviteret ind på UC for 
at se lokaliteterne og møde Laura, Birgit og Hanne. 
Julaine: Travlt efterår. 4 studerende skal til udlandet i praktik. 
God Erasmus støtte. 
Dijana: Bioteknologirunde. De fleste er tilfredse. Kemiteknologi 
– flere utilfredse. Case-eksamen gik godt. Nu er vi i gang med 
projekt. 
Helle: Tænker diplomuddannelse – tages under punkt 4  
Erik: Har ikke noget at tilføje 
Maj-Britt: Ansat flere de seneste måneder, da de har vundet et 
udbud. 
Lars: Spurgte til begrundelsen for at Laborantuddannelsen ikke 
var med på studiepraktik i uge 43, Birgit beklagede meget, det 
er helt klart en fejl som der naturligvis vil blive rettet op på, og 
der vil fremover både være studiepraktik og andre brobyg-
ningsaktiviteter også for Laborantuddannelsen på UC SYD.   
 
 

3. Status på studieordning – herunder uddannelsens indhold, pro-
fil, kvalitet og relevans 
 

     - Drøftelse af arrangement med aftagere og dermed kommende 
       udbyder af praktikpladser, så de kan se hvad de studerende  
       bliver uddannet til, og så de kan komme med ideer til nye 
       tiltag 
 

Birgit tænker fyraftensarrangement efter i foråret. 
Erik vil sende en liste over aftagere så de kan kontaktes. Der 
aftales at aftagerne kontaktes i foråret, og at de beslutter om 
det er driftschefer eller HR folk e. lign der kommer. Der vil blive 
spurgt til emner som man ønsker skal være en del af uddannel-
sen og emner der kan udgå. UC vil fortælle hvordan vi i dag har 
skruet uddannelsen sammen og formålet med det. Derudover 
vil vi spørge om emner til efter- og videreuddannelse af labo-
ranter. 

  
- Oversigt over timer på EASV og på UC SYD 

 
Oversigt udleveres og medsendes referatet. Der er skåret en del 
timer væk i laboratorieøvelserne. Det er begrundet i, at nogle 
øvelser havde samme formål. Nogle øvelser er rettet til så de 
studerende kun har øvelse i det der er formålet med øvelsen.  
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Birgit oplyser at alle læringspunkter bliver opfyldt. Christina op-
lyser at først bliver øvelserne gennemgået samt fulgt op på ef-
ter øvelsen er afholdt. 

 
 Generel drøftelse af indhold, profil, kvalitet og relevans 
 Lars vil gerne, de studerendes evalueringer tages med i 
 Uddannelsesudvalget. Så resultaterne kan drøftes. Birgit tager   
 SOUS (semesterudviklings samtaler) med til næste Uddannel- 
 sesudvalgsmøde. 
 
 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- 
og videreuddannelse 
 
- Mulighed for at udbyde diplommoduler på UC SYD 
 
Det er reelt Erhvervsakademierne der har licens til at udbyde 
diplommoduler. Det er muligt at låne licens. Birgit oplyser, at vi 
gerne vil oprette diplommoduler. 
 
- Ønsker til efter-/videreuddannelsestiltag efterlyses 
Lars tænker, det vil være fornuftigt at kontakte tillidsrepræsen-
tanter, for at få oplysning om efter-/videreuddannelse. Helle og 
Mai Britt har et konkret ønske om et modul - Kromatografi.   
Uddannelsesudvalget mener, at såfremt undervisningen ligger 
på enkeltstående dage, vil det være lettere for virksomheder at 
overskue ”fravær” af medarbejder.  
Tillidsrepræsentanterne indkaldes til et møde i foråret, for at af-
klare ønsker til efter- og videreuddannelser. 
 

5. Eventuelt 
 
Møder 2016: 

 Tirsdag d. 12/4 2016 kl. 16.00 – 18.30 
 Fredag d. 16/9 (fællesmøde UC og efterfølgende eget møde) 
 Onsdag d. 7/12 2016 kl. 16.00 – 18.30 

 
Datoer er vedtaget 
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