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Referat til 3. møde på UC Syd, i uddannelsesudvalget ved Laborant-
uddannelsen, tirsdag den 12. april 2015 
 
Mødedeltagere: Karin Tofte, Birthe Grandelag, Erik Christensen, 
Dijana Budulica, Julaine Enas, Christina Aaen Andresen, Jens Muff, 
Birgit Christensen 
 
Afbud: Anne Hansen, Maj-Britt Fruekilde, Helle Eriksen, Lars Ander-
sen  
 
1) Endelig godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

2) Meddelelser siden sidst 

a) Orientering fra formanden  

- Kort præsentationsrunde af udvalgets medlemmer, velkommen til 

Jens Muff som repræsenterer universitetet, Jens er ansat på Ålborg 

universitet i Esbjerg. 

b) Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder 

og aktiviteter af betydning for Laborantuddannelsen  

- Karin oplyser, de ikke kan tage laborantelever, da der ikke er la-

boranter ansat på virksomheden. Birthe oplyser, de desværre ikke 

tager laborantelever. Jens oplyser, der er 5 laboranter samt 1 labo-

rantstuderende ansat 

c) Orientering fra uddannelsen herunder om begivenheder og aktivite-

ter af betydning for Laborantuddannelsen 

d) Kvote 2 ansøgninger  

- Vi har fået 39 ansøgninger i kvote 2 heraf 16 første prioriteter. 

e) Praktiksituationen for 4. semester  

- Der er 1 studerende der endnu ikke har en praktikplads, 5 stude-

rende er i udenlandspraktik. 

f) Eksamensprojekter og eksamener 

- Der har været en del der er dumpet deres 1. semesterprøve. Der 

er på nuværende tidspunkt 14 studerende tilbage på holdet. Prøve-

formen er ændret. Det er nu en skriftlig prøve efter 1. semester. 

Det betyder måske, at der er flere der på dette tidspunkt finder ud 

af at de ikke kan klare uddannelsens krav. Der har været et meget 

stort fravær fra undervisningen på holdet, som vi har arbejdet me-

get med, og som vi stadig arbejder med. For de nye hold vil der bli-

ve udarbejdet et længere introprogram, for at ryste holdet bedre 

sammen. 

 



 

 

 

 

g) Antal dimittender og dimission 

- Der er dimitteret 10 laboranter i januar 2016. med et gennemsnit 

på 8,6.  

7 er dimitteret i april 2016 med et gennemsnit på 8,7 

De 7 studerende var på besøg den 11. april 2016 for at se lokalite-

terne og hilse på Laura, da de ikke har haft Laura som underviser. 

h) Dimittendundersøgelse fra UC og fra EASV 

- Dimittendundersøgelsen er fra EASV, det er en undersøgelse af til-

fredshed med afgangseksamen der er sendt med fra UC, den skal vi 

naturligvis have rettet til, så der ikke står bachelorprojekt, det er 

fordi det er det samme spørgeskema der anvendes til alle uddannel-

ser her, det vil blive rettet. 

Vi vil inviterer alle dimittender til et arrangement den 12. oktober 

2016, hvor vi hører om hvilke kompetencer fra uddannelsen de har 

kunnet bruge, og hvilke de har brug for som i dag ikke er med i ud-

dannelsen. 

i) Akkreditering hvad ved vi 

- Vi fik i går eftermiddag besked fra akkrediteringsinstituttet at de 

ville indstille os til positiv akkreditering hos akkrediteringsrådet, det 

er vi naturligvis rigtig glade for. Vi er høringspart så vi kan give ind-

sigelser hvis der er noget der skal rettes i indstillingens tekst. Den 

endelige afgørelse regner vi med kommer i juni mdr. Vi eftersender 

et link til afgørelsen når den er lagt på retsinfo. 

j) Bygningssituationen 

- Der er endnu ingen afklaring på apparaturlokalet, Vi har sammen 

med ingeniørerne været på AAU for at se på lokalet der og der er 

udregnet en pris på 1,9 mill. For at flytte apparaturlokalet hertil. 

Det vi venter på er en placering her på UC. 

 

3) Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, 

kvalitet og relevans.  

a) Generel drøftelse af indhold, profil, kvalitet og relevans.  

- Se under pkt. med møde med virksomheder 

b) Ny studieordning i 2017 
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- Der udarbejdes en ny studieordning på landsplan som skal træde i 

kraft 1/9 2017. Den skal være klar til at sende til godkendelse i ef-

teråret 2016. Den institutionelle del skal naturligvis til høring i dette 

forum. 

 

4) Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og vi-

dereuddannelse.  

 

a) Møde med virksomheder 

- Vi har med tak modtaget en liste fra Erik med de virksomheder 

der har laboranter. Der er over 200 virksomheder. Vi har derudfra 

lavet en liste på ca. 40 virksomheder, som vi vil invitere til et møde 

den 8/6 2016.  

Dagsordenen tænkes: 

• Hvilke ambitioner har vi for laborantuddannelsen på UC Syd 

• Hvilke kompetencer har de studerende når de kommer i 

praktik 

• Drøftelse af hvilke kompetencer virksomhederne har brug for 

• Nedsættelse af et aftagerpanel 

• Problematikken SU contra praktikløn 

• Drøftelse af mulige efter-videreuddannelser virksomhederne 

ønsker, hvordan (deltid-fuldtid) her på UC eller i virksomhe-

derne. 

 

5) Eventuelt 

a)  

Næste møde: 
Fællesmøde d. 16/9 2016 kl. 12.00- 15.00 
Tirsdag d. 20/9 kl. 16.15 – 18.30 
Onsdag d. 30/11 kl. 16.15 – 18.30 
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