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Uddannelsesudvalget ved Laborantuddannelsen 
 
  
  

 

 
Referat til 5. møde i uddannelsesudvalget ved  
Laborantuddannelsen  
 
Onsdag den 30. november 2016  
 
 
Til stede: Anne Hansen, Erik Christensen, Maj-Britt Fruekilde, Lars Andersen, Jens Muff, Di-
jana Budulica, Bente Lauridsen, Julaine Enas, Birgit Christensen (BCH) 
 
 Afbud: Birthe Grandelag 

 

 
1. Meddelelser- siden sidst 

Valg af formand –  

- ingen ønsker dags dato at stille op som formand. Anne Han-

sen, Maj-Britt Fruekilde og Jens Muff overvejer formandspost til 

næste uddannelsesudvalgsmøde. 

- Orientering fra formanden  

- ingen orientering  

Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begiven-

heder og aktiviteter af betydning for Laborantuddannelsen  

-ingen orientering 

- Orientering fra uddannelsen 

- Aktuel antal studerende (LA16 -17 studerende, LA15 – 11 stu-

derende, LA 14 – 13 studerende) 

- Maj-Britt Fruekilde holder tale til dimission. Indbydelse er ud-

sendt og Uddannelsesudvalget har modtaget denne.  

- Der blev afholdt alumnemøde den 12/10 2016. 8 dimittender 

deltog. Der var oplæg om kommunikation. 3 dimittender for-

talte om hvad de arbejdede med. Et hyggeligt arrangement.  
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Dimittender opfordrede til arrangementet blev afholdt igen næ-

ste år. 

- 8 studerende bliver færdig i januar 2017, de resterende bliver 

færdige hen over året, på grund af senere start af praktik. 

- Akkreditering  

Laborantuddannelsen er som der er sendt ud blevet positiv ak-

krediteret 

- Bygningssituationen og investeringer 

Der er igangsat projektering af et nyt laboratorium. Det virker 

til ingeniørerne er meget interesseret i at lytte til uddannelsen. 

Ingeniørerne har været med ude på AAU for at se hvordan la-

boratoriet derude er bygget op, både med inventar og installa-

tioner. Uddannelsen har bedt om en del udstyr over investe-

ringsbudgettet. Der er tildelt et budget som honorere de ønsker 

uddannelsen har, hvilket betyder der i 2017 investeres ca. 1,3 

mill. i udstyr over 50.000. Noget af det udstyr er erstatning for 

det udstyr der er lånt af AAU, derudover købes to eller tre ap-

paraturer som skal supplere eller afløse noget af det udstyr der 

i dag anvendes. I 2018 er der afsat 1.3 mill. til et apparatur der 

kan køre massespektrometri. Uddannelsen ønsker at købe et 

udstyr som både kan bruges på laborantuddannelsen og på 

bioanalytikeruddannelsen. 

Der udtrykkes bekymring fra uddannelsesudvalget om ombyg-

ning kan nås i forhold til tidsplan, men glæder sig over bevillin-

gen. 

- Undervisersituationen  

Christina Aaen Andresen har været sygemeldt siden 1/11 2016 

og har opsagt sin stilling pr. 31/12 2016. Stillingen er opslået 

med ansøgningsfrist d. 12/12 2016, og ansættelsessamtale d. 

20/12 2016. Der er aktuelt kommet 3 ansøgninger. Uddannel-

sen har klaret situationen ved hjælp af de to tilbageværende 

undervisere, en underviser fra Ernæring og Sund som har un-

dervist i mikrobiologi og to undervisere fra Bioanalytikeruddan-

nelsen som er blevet vejleder på henholdsvis et 3. semester 

projekt og tre 5. semester projekt. Der forventes at der ansæt-

tes en ny underviser til 1/2 2017 eller snarest derefter. 
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2. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, 

profil, kvalitet og relevans 

- Status på bekendtgørelse og studieordningsarbejdet 

Birgit har været med i et studieordningsarbejde sammen med 

de øvrige laborantuddannelser i Danmark. Der blev brugt to 

dage i oktober 2016 på at skrive studieordningen om. Der 

skulle søges om en ændring af bekendtgørelsen som skulle 

medføre 15 ECTS som valgfag frem for de 10 der er i dag. Der-

udover blev studieordningen skrevet om så den blev meget 

mere åben, så uddannelsen indenfor læringsmålene selv kan 

tilrettelægge undervisningen. Efterfølgende er der kommet be-

sked fra ministeriet om, at de var på vej med en ny bekendtgø-

relse som skulle komme i midten af november, den er endnu 

ikke kommet så der afventes stadig. 

 

3. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder ef-

ter- og videreuddannelse 

- Status på studerende der har fået praktikplads 

På nuværende tidspunkt mangler 3 praktikplads, 2 er indkaldt 

til samtale i næste uge. Birgit har talt med en af dem, og til-

budt de andre at hjælpe med at skrive deres ansøgning. Labo-

rantforeningen har undervist de studerende i at skrive ansøg-

ninger og deltage i ansættelsessamtaler, men to af de tre er 

ikke blevet kaldt til samtale, derfor har Birgit tilbudt sin hjælp. 

Birgit håber flere af dem er interesseret, idet Birgit tænker, at 

de enten har misforstået hvad Jens fra Laborantforeningen har 

fortalt dem eller også er deres vægtning uheldig. 

 

- Ansøgning om opnormering af studiepladser  

- Birgit oplyser, at på baggrund af akkrediteringen er på plads, 

vil hun sammen med en chefkonsulent se på muligheden for at 

få opnormeret uddannelsen. Mødet afholdes 1/12 2016. Derfor 

har Birgit brug for er en aktuel ledighedsstatistik og en alders-

fordeling af de aktive laboranter i forhold til total antal i Sydjyl-

land. Erik Christensen prøver at indhente de oplysninger hur-

tigst muligt. 
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- Birgit tænker der skal ansøges om 20 pladser. Det passer godt 

til vores kapacitet bygningsmæssig og vil give os en større mu-

lighed for rentabilitet i uddannelsen. Karaktergennemsnit ved 

optagelse kommer ikke for langt ned. Normeringen på lands-

plan er 457. Uddannelsesudvalget er enig i antal på 20. 

Erik – HK, tilbyder at komme ud og aflevere materiale vedrø-

rende jobsøgning 

 

4. Eventuelt 

Planlægning af møder i 2017 
 
Uge 28/9 2017 – fællesmøde 
Dato bliver fastlagt og sendt ud via Outlook 

 
Dijana – 5. semester afslutter januar 2017 
Uddannelsesudvalget takker for Dijanas deltagelse i  
uddannelsesudvalget 
 
Keld Kjeldsen fra Glycon vil gerne være en del af uddannelses-
udvalget. Keld Kjeldsen indkaldes til næste uddannelsesud-
valgsmøde og får tilsendt forretningsorden samt referat. 


