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1. Velkomst
Studieleder, Birgit Løbner Christensen, fungerer som ordstyrer ved mødet, idet
formanden, Morten H. Løvendahl Nielsen, har meldt afbud.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

3. Opsummering af temamødet mellem UC SYD’s bestyrelse og uddannelsesudvalgene v. Birgit Løbner Christensen
Studielederen orienterer om temamødet den 23. september 2019, som tog afsæt
i den strategiske rammekontrakt. Mødet handlede om digitalisering, herunder anvendelse og faldgruber, både i undervisningssituationer og i samfundet som helhed. Der var oplæg fra to medarbejdere fra vores forsknings- og udviklingsafdelingen på UC SYD. Konklusionen var, at man skal være meget præcis på, hvad
man vil bruge digitaliseringen til. Den kan ikke fuldstændigt erstatte almindelig
undervisning, men er et godt supplement hertil. Derefter var emnet mere bredt
om Big data og om overvågning i samfundet, og hvordan der bliver koblet data
fra forskellige websites, så der kan tegnes et billede af, hvem vi egentlig er. Det
var et meget interessant og tankevækkende temamøde.
UC SYD har stort fokus på digitalisering og ønsker kompetenceudvikling for underviserne. På laborantuddannelsen er underviserne dog godt med i forhold til
digitalisering. Lige nu afprøves programmet Labster, som er virtuelle laboratorieøvelser. Dette kan bruges som et supplement i undervisningen og ikke som erstatning.

4. Meddelelser fra formanden v. Morten H. Løvendahl Nielsen
Ingen bemærkninger

5. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter af betydning for Laborantuddannelsen
a.

Anne Hansen fra Dupont Grindsted orienterer om virksomhedens ansættelsesstop og de udfordrende følger heraf. En medarbejder gik på
pension og der blev ikke mulighed for at genbesætte stillingen. Virksomhedens to elever er dog ikke ramt. Det oplyses, at virksomheden
får besøg af studerende fra laborantuddannelsen i indeværende uge,
24 studerende fra 1. og 2. semester samt 5 undervisere.
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b.

Erik Christensen, faglig konsulent hos HK Stat, orienterer om den nye
overenskomst, som afstedkommer ændringer i 2020. En af de store
ændringer er efteruddannelse af medlemmerne, herunder laboranterne,
som i særlig grad fravælger efteruddannelse. Der er således etableret
et samarbejde mellem HK, Dupont, 3F, Dansk Metal og El-forbundet
med henblik på et fælles arrangement om efteruddannelse. Det oplyses, at laboranter har mulighed for at tage en betalt akademiuddannelse, men at meget få benytter sig af muligheden.
Erik Christensen orienterer desuden om arbejdet med at rådgive, vejlede og servicere tillidsvalgte hos Arla, Driccon, Dupont m.fl. Studielederen spørger om årsagen til, at Arla ikke tager praktikanter. Erik Christensen oplyser, at Arla har opkøbt Cocio, og at virksomhederne har til
hensigt at samarbejde om praktikpladser og at han vil fremsende oplysningerne på kontaktperson.

c.

Sonja Poulsen, underviser på uddannelsen, orienterer om en justering
af indholdet på semestrene i forhold til den nye studieordning.

d.

Margit Weltz Sørensen, studerende på 5. semester, og ansat som praktikant på Blue Kolding, oplyser, at hun har været involveret i mange projekter. Margit er med i uddannelsesudvalget for sidste gang, da hun dimitterer til januar 2020. Margit oplyser desuden, at hun er med som pilot på den nye eksamensform, da praktikvejledere fra januar 2020 har
mulighed for at deltage som medeksaminatorer ved eksamen.

e.

Peter Smith Nielsen, studerende på 3. semester, oplyser, at han har
fået en praktikplads hos Eurofins.

6. Orientering fra uddannelsen v. Birgit Løbner Christensen
a.

Opfølgning fra det seneste møde
i. Studielederen orienterer om uddannelsens dimission, som er
fastsat til den 20. januar 2020. Et medlem af uddannelsesudvalget opfordres til at holde dimissionstalen. Sidste års tale
blev holdt af udvalgets formand.
Det oplyses, at de studerende ikke længere modtager et fysisk
eksamensbevis, men modtager det via E-boks. Ved dimissionen modtager de studerende i stedet en bog samt et kort med
en hilsen. Alle udvalgets medlemmer opfordres til at deltage i
dimissionen. Praktikvejlederne deltager gerne for at bakke op
om deres studerende.
ii. Der er fundet en praktikplads til en af uddannelsens udfordrede unge. Der er aftalt en 30 timers arbejdsuge med en forlænget ansættelse. Der gøres opmærksom på, at de studerende, der får SPS-støtte kan tage den med ud i praktikken, så
de kan få støtte enten fra deres praktikvejleder eller fra UC
SYD.

b.

Optag
i. Uddannelsen har haft utilfredsstillende ansøgertal i år, hvilket
delvist skyldes, at uddannelsen optog et hold i februar 2019.
Der blev optaget 15 studerende, hvoraf to er udmeldt igen.
Status er således 13 studerende. Der arbejdes på et efteroptag, hvilket betyder, at uddannelsen forventer 16-17 studerende til februar. Aktuelt har 12 studerende givet tilsagn. Der
er igangsat en intensiv kampagne med videoer og pjecer, som
sendes ud til jobcentrene. Det aktuelle antal på uddannelsen
er 18 studerende på 3. semester, 11 på 2. semester og 13 på
1. semester.
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c.

Virksomhedsbesøg
i. Der er arrangeret virksomhedsbesøg på Aalborg Universitet
(AAU), så de studerende kan prøve MS-HPLC.

d.

Status på møde med praktiksteder v. Mette Sondrup Andersen
i. Mette S. Andersen orienterer om besøg på hhv. Dupont og
Lego med 1. og 2. semester. Desuden fremhæves tidligere besøg hos Ferrtin og Propodan. Medlemmerne bifalder virksomhedsbesøg som en god mulighed for at kigge potentielle praktikanter an.
ii. Uddannelsen har arrangeret møde med praktikstederne den
12. november 2019 kl. 16.30. Der mangler tilmeldinger fra Dupont. Mette S. Andersen oplyser, at invitationen er sendt til
Anne Hansens kollega Henriette. Der vil blive sendt en påmindelse om arrangementet til alle inviterede. Status er 10 tilmeldinger fra forskellige virksomheder. Formålet med mødet er at
fortælle hvad der sker på uddannelsen, en orientering om den
nye eksamensform, fremvisning af laboratorierne og en afklaring på, hvad praksis har af ønsker til undervisningen. Desuden er der et ønske om at få ansigt på de personer, man kun
har kontakt med via telefonen. Det er to år siden, uddannelsen
sidst havde besøg af praktikstederne.

7. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans
Tværfaglige valgfag
Mette Sondrup Andersen orienterer om tværfaglige valgfag med bioanalytikeruddannelsen i mikrobiologi og HPLC-analyse på D-vitamin. De studerende på
begge uddannelser har været glade for det tværprofessionelle samarbejde. Desuden har de haft stor gavn af at arbejde med peer-feedback. Studielederen oplyser, at det har været vanskeligt at få laborantstuderende med til det tværprofessionelle samarbejde på tværs af uddannelserne på UC SYD, hvorfor løsningen
med tværfaglige valgfag på laborantuddannelsen og bioanalytikeruddannelsen
er en fin mulighed.
Mette S. Andersen oplyser om de studerendes mulighed for at tage til udlandet i
en 6-ugers periode. På 3. semester er tre studerende interesseret. De studerende skal selvstændigt være opsøgende.

8. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse
a. Kursus for praktikvejledere
Mette Sondrup Andersen orienterer om et kursus for praktikvejledere,
som har et formål at klæde vejlederne på til rollen som medeksaminator
ved eksamen på laborantuddannelsen. Praktikvejlederen har som
medeksaminator mulighed for at støtte de studerende, da underviserne
ikke har forudsætning for at sætte sig ind i laboratoriesproget. Mette
sender materiale til alle praktikvejlederne med en beskrivelse af den
nye rolle som medeksaminator. Underviserne vil i eksamenssituationen
fungere som hovedeksaminatorer og medeksaminatorer har mulighed
for at stille spørgsmål. Det forlyder, at de små virksomheder gerne deltager.
b.

Mette oplyser, at hun er meget opsøgende hos virksomhederne for at
oparbejde et tæt samarbejde.

c.

Birgit orienterer om et møde med Jens Muff. Formålet med mødet var
bl.a. en drøftelse om videreuddannelse af laboranter som ingeniør i
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kemiteknik. Hvis laboranterne efter endt uddannelse tager en professionsbachelor i eksempelvis Aarhus, har matematik på A-niveau og gennemfører en tilfredsstillende samtale, kan de optages på kandidatdelen
af uddannelsen. AAU i Esbjerg vil gerne have besøg i december måned, hvor de tilbyder en rundvisning. Besøget vil muligvis kunne vække
interesse hos de studerende. AAU er desuden i gang med at ansøge
om en uddannelse i Bio-engineering. De forventer svar på ansøgningen
i november med studiestart i september 2020. Studielederen vil undersøge mulighederne både for laboranter og bioanalytikere på denne uddannelse.
d.

Studielederen opfordrer HK til at producere elektronisk materiale til undervisning i ansøgninger, som kan præsenteres for de studerende. Erik
Christensen noterer ønsket.

9. Eventuelt - herunder kommende møder
Det kommende møde aftales til den 17. marts 2020 kl. 16.15 – 18.45. Mødeindkaldelsen følger.

På vegne af studieleder Birgit Løbner Christensen
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