
 

 

1 / 3 

Uddannelsesudvalg ved Laborantuddannelsen 
  
  

 
 Referat af 4. møde i uddannelsesudvalget ved  
Laborantuddannelsen 20. september 2016 
 
 

 
  Deltagere: Karin Tofte, Birthe Grandelag, Maj-Britt Fruekilde, Lars Andersen, Di-
jana Budulica, Bente Lauridsen, Julaine Enas, Christina Aaen Andresen, Birgit 
Christensen 
Afbud: Anne Hansen, Erik Christensen, Anne-Marie Bachmann, Jens Muff 
  
 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger 

2. Meddelelser- siden sidst 

- Orientering fra formanden 

Karin Tofte meddeler, hun takker af som formand og 

forlader uddannelsesudvalget. 

Udvalget takker Karin for hendes store arbejde som 

formand. Iflg. Vedtægterne skal der ikke udpeges et 

nyt medlem fra HK, da der i forvejen sidder to med-

lemmer herfra. Se vedlagte vedtægter. 

 

- Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om 

begivenheder og aktiviteter af betydning for Laborantud-

dannelsen  

 

Lars Andersen, informerer om den nye gymnasiereform 

træder i kraft 2017. Kemi/matematik bliver fremadrettet 

på minimum B-niveau, dog med enkelte undtagelser. HF 

udbyder fagpakker som er målrettet bestemte videregå-

ende uddannelser.   

Dijana Budulica, dejligt at komme ud i praktik. Oplever 

dog det er stressende, idet der bliver stillet krav om at 

løse flere opgaver på samme tid. Dijana opfordrer til der 

skal laves flere øvelser i laboratoriet samtidig for at lære 
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at håndtere den evt. stress. Lars Andersen,– det kom-

mer ikke bag på ham, da han understreger det er væ-

sentligt anderledes at være ude i det private arbejds-

marked end på uddannelsen. Måske en ide at invitere en 

laborant fra en virksomhed, til at komme og fortælle om 

hvordan det er at komme i praktik. 

 

 - Orientering fra uddannelsen 

Laborantuddannelsen i Aalborg lukker fra januar 2017. 

UC Syd, Laborantuddannelsen vil gerne søge om øget op-

tag, men det afhænger af om det er muligt med flere 

praktikpladser. 

 

 - Optag 2017 og aktuelle antal studerende 

Der er optaget 17 studerende. 1 studerende stoppede på 

2. dagen, ny studerende er startet op på holdet. Intro-

programmet med kommunikation og samarbejde som 

omdrejningspunkt er prioriteret højt på det nye hold. Der 

er god stemning på holdet.  

 

 - Akkreditering  

 Vi fik udsat akkreditering til næste rådsmøde i oktober. 

Dette er på baggrund af akkrediteringsudvalget ikke tid-

ligere har haft en sag, hvor genakkreditering sker midt i 

en overdragelses periode til andet uddannelsessted. Der 

er oplyst, at uddannelsen er positivt indstillet fra akkre-

diteringsinstituttet.  

  

 - Bygningssituationen 

Der bliver bygget nyt laboratorie, der efter planen skal 

stå færdig i uge 20 2017. Laboratoriet bliver i lokale 

4135. Der er udarbejdet investeringsplan for de næste 4 

år. Vi deltager i messe i uge 39 hvor vi ser på nyt udstyr.  

 

 - Undervisersituationen  

 Laura T. Juhl har opsagt sin stilling og fratræder 30.  

 september 2016. 1. oktober 2016. ansættes tidligere      
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  underviser Henrik Pedersen  

 

3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes 

indhold, profil, kvalitet og relevans 

 

 

- Ny studieordning i 2017 

Planen er den skal køre fra sommer 2017 

 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herun-

der efter- og videreuddannelse  

 

- Orientering vedr. aftagermøde 

Der var inviteret 84 – 8 fremmødte 

Maj-Britt Fruekilde mener det var et godt møde, ærgerligt  

der ikke var flere fremmødte.  

 

 5. - Eventuelt 

Næste møde onsdag 30/11 2016 kl. 16.15-18.30, her-
under planlægning af møder i 2017 
 
Dato for fællesmøde på UC Syd er 28.09.2017  
 
Invitation til møder sendes ud via Outlook. 
 
 
Birgit fortalte fra mødet for alle uddannelsesudvalg og-
bestyrelsen. Emnet var tværfaglige kompetencer  
Christina – syntes det er svært at finde tid til det tvær-
faglige.  
 
Julaine Enas oplyser, at der i oktober 2016 afholdes en 
sammenkomst for de studerende der blev færdige i 
2016. 
 
Evaluering fra tidligere skal med referat ud. 
 
Uddannelseskaravanen – Laborantuddannelsen var ikke 
på listen sidste gang – det er vi nu. Der er udbudt 10 
pladser til studiepraktik i uge 43. 
 
På næste møde skal vælges ny formand - vedtægter 
sendes med referatet. 

  


