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Dato 11.03.2018  Reference blch 

Referat af 9. møde i uddannelsesudvalget ved Laborantud-
dannelsen den 20/3 2018 
 
     
 
1. Endelig godkendelse af dagsorden 
- godkendt  
 
2. Meddelelser- siden sidst 

− Orientering fra formanden 
o  Aalborg Universitet er ved at udvikle en fuld bioteknologi gren (master). Den kommer til 

at ligge opad kemiingeniørdelen med hensyn til adgangskrav, men det vil være en god 
ide at se på adgangskravene. Det kunne være en professionsbachelor som laborant eller 
bioanalytikere der kunne læse denne master. Der arbejdes videre med dette emne. 

 
− Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter af betydning for 

Laborantuddannelsen 
− Orientering fra uddannelsen 

o Status på studerende 
o Kvote 2 tallene viser en tilgang på 30 % i første valg til laborantuddannelsen i 

Esbjerg, det totale antal fastholdes på sidste års niveau. 
 

o LA16 - 17 er i praktik og til tiden, en på barsel. LA17 - der er 17 tilbage, 5 mang-
ler at bestå eksamen for første semester. Den første prøve er en fire timers 
skriftlig eksamen, der er lidt sej, men det er bedre den ligger nu, hvor man sta-
dig kan søge en anden uddannelse, hvis man ikke skulle bestå på de tre forsøg. 
Det er den samme eksamensform til alle tre forsøg. 

o Omorganisering og nyansættelser 
o Uddannelsen har valgt at ansætte to nye undervisere, som erstatning for en la-

borant og en adjunktvikar, hvis vikariat udløber til oktober. Det gør vi fordi det 
giver mere sammenhæng mellem teori og praksis. Desuden blev det for sårbart, 
da det kun var Mette der kunne tage alt udenoms arbejdet. Vi har ansat en ke-
miingeniør med laborant baggrund som har undervist på HTX i Herning (Allan), 
den anden er også kemiingeniør og har undervist på HTX i Esbjerg (Sonja). De 
har begge meget undervisningserfaring og har også erfaring med apparatur. Der 
bliver en del praktiske opgaver der skal fordeles, men til gengæld også flere til 
at dele de øvrige opgaver. Allan er ansat 1/4 og skal have noget undervisning i 
maj og Sonja er ansat 1/6 og har derfor også noget overlap inden Henrik stop-
per til oktober. 

o Hvis vi får opnormeringen se senere skal vi have ansat en mere. 
o Nyvalg til uddannelsesudvalget 

o Valget foregår samtidig med kommunevalget 
o Forslag til hvordan udvalget sammensættes – der er indstillet til at det forsættes 

som hidtil. Det vurderes ikke at det er nødvendigt med suppleanter. Den 20/3 
tages det op på bestyrelsesmødet. Det gives besked om det er godkendt. Der 
sendes et brev ud til medlemmerne af UU, hvor der også står hvilken kategori 
man skal finde et medlem til. Vi skal have fat i dem der aftager vores praktikan-
ter. Vi sammensætter udvalget og indstiller til rektor, det kommer på bestyrel-
sesmødet d. 19/6. Man vælges for en 4-årig periode. (Tidsplan vedlægges) 

o  
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3. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans 
− Drøftelse og evt. godkendelse af studieordning (bilag eftersendes) 

Tidsplanen er at den rettes til med det vi diskuterer i dag og i morgen til ledernetværks-
møde i Odense. Derefter vil vi gerne at UU kan godkende den over mail for vi er lidt pres-
set på tid. Det besluttes at vi forsøger at få den kan godkendt via mail.  
Vi har forsøgt at integrerer en fælles del og vores del. Så der kun er en samlet studieord-
ning. Vi har valgt et fagelement der hedder kommunikation, samarbejde og etik. Den kunne 
ikke komme i den fælles del, så derfor har vi valgt at tage den ind i vores del. Så har vi op-
rettet et valgfrit element på 15 ECTS hvor noget anvendes til et tværfagligt element mellem 
laborant udd og bioanalytiker udd bl.a kromatografi. Ved at arbejde på tværs af  de to udd 
kan vi udbyde flere valgfag. Vi har også valgt at have statistik med, vi synes det er meget 
vigtigt med disse redskaber for at kunne udføre arbejdet. Der er ikke nogen ændringer fra 
UU. 
Vi har valgt at lave gruppeeksamen på 3. semester, det giver rigtig god mening i forbin-
delse med projektet og at vi skal afprøve fagelementet kommunikation. 
Vi har bevidst valgt ikke at skrive nogle specifikke metoder ind for at gøre det så bredt som 
muligt. 
Det aftales at studieordningen sendes ud til kommentering (det gives der en uge til) og der-
efter sendes den ud til godkendelse. Den sidste studieordning er fra 2009. 
Vi diskuterede de par kommentarer der var fra uddannelsen i udkastet og rettet udkastet til 
 

4. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse 
− Ansøgning om opnormering på uddannelsen (bilag vedlagt) 

o Da ledigheden i Danmark for laboranter kun er 3%, er vi ikke længere underlagt ledig-
hedsdimensionering. Her i området er den kun 1,4%. Vi søger om en  opdimensionering 
(2x15) i stedet for 18. Det giver en uens arbejdsbelastning for vores undervisere som det 
er nu, og det giver derfor mere mening, at der optages to gange om året, desuden skal 
de studerende som det er nu vente et helt år før de kan starte igen, hvis de komme udfor 
sygdom. Eurofins har givet tilsagn om at de gerne vil modtage praktikanter to gange om 
året. Dupont forventer ikke ændre på deres arbejdsgang, så de optager kun en gang om 
året. Ansøgningen sendes ind i april og der forventes svar i juni 2018 

o Dupont efterlyser et 2-3 dages kursus for laborantvikarer, med eks. vejning, afpipetering 
mm. vi undersøger mulighederne og spørge Eurofines om de har et ønske også. 

 
5. Eventuelt  
 Dupont slå praktikstillingen op til april/maj med start til feb 19.  
  

  
Forslag til møder i 2018 
Onsdag 6/6 2018 
Tirsdag 25/9 2018 Fællesmøde 
Tirsdag 7/11 2018 
 


