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Dato 18/9 2018  Reference blch/lfma 

Referat af 11. møde i uddannelsesudvalget ved  
Laborantuddannelsen den 18/9 2018. Kl. 16.15-18.45 lokale 
4145 

 
Deltagere:  Anna Hansen (AH), Erik Christensen (EC), Jens Muff (JM, formand), Kirsten Andersen 

(KA), Margit Weltz Sørensen (MS), Morten H. Løvendahl Nielsen (MN), Sonja Poulsen 

(SOPO), Annika Jelling Pedersen (AP), Birgit Løbner Christensen (BLCH, studieleder), 

Linda Fritze Madsen (LFMA, referent) 

 

Afbud:  Karin Refsgaard, Kjeld Raunkjær Kjeldsen, Olaf Rye Jensen, Mette Sondrup Andersen 

     

 

1. Endelig godkendelse af dagsorden 

a. Formanden byder velkommen og godkender mødets dagsorden 

 

2. Præsentation og konstitueringen af udvalget  

a. Udvalget foretager en præsentationsrunde og formanden indleder med en konstituering 

af udvalget. JM foreslår, at den nye formand bliver en industripartner og peger på MN. 

Funktionen indebærer input til dagsorden, deltagelse i fælles møde på UC Syd og god-

kendelse af referatet. Morten udbeder sig betænkningstid, men accepterer funktionen 

som formand ved mødets afslutning. JM fortsætter i udvalget som næstformand.  

b. Godkendelse af forretningsorden 

i. Der er kun en enkelt tilføjelse til forretningsordenen, hvilket er afvikling af mø-

der. Hidtil har møderne været afholdt 4 gange årligt. 2 møder er normen. BLCH 

foreslår 2 møder og, at der indføres ekstraordinære møder ved ønske fra udval-

gets medlemmer eller i ekstraordinære situationer. Udvalget bliver enige om, at 

2 møder årligt er rigeligt og at møderne skal ligge i marts og september/oktober. 

Tidspunktet for møderne fastholdes til kl. 16.15 – 18.45 og tirsdage foretrækkes. 

Mødet i november er således aflyst. Forretningsordenen godkendes og BLCH 

sørger for en revidering og udsendelse til underskrivning hos udvalgets for-

mand.  

 

3.  Meddelelser- siden sidst 

a. Orientering fra formanden   

i. Proceduren for, hvor tidligt de studerende skal indsende praktikansøgninger til 

Ålborg Universitet, er ændret.  

ii. JM og MN deltager i bestyrelsens møde d. 25. september 

b. Orientering fra uddannelsesudvalgets medlemmer om begivenheder og aktiviteter af be-

tydning for Laborantuddannelsen 

i. BLCH meddeler, at Glycom har oprettet en praktikplads. Ligeledes har der også 

været en henvendelse fra et firma i Kolding, som også gerne vil ansætte en stu-

derende i praktik. En del studerende har ansøgt uopfordret i virksomheder, som 

ikke før har haft praktikanter fra uddannelsen, hvilket er meget positivt. 

ii. SOPO fortæller, at de nye studerende virker fagligt kompetente, selv om de 

kommer med forskellige forudsætninger. Udfordringen er dog, at de studerende 

har forskellige prioriteringer qua deres alder, og at der er mange indadvendte 

studerende på holdet, som har svært ved det sociale. Uddannelsen forsøger at 

styrke det sociale fællesskab ved at etablere et fagligt forum med det formål at 

styrke det sociale – bedre trivsel giver et bedre forudsætning for læring. Det nye 

tiltag er obligatorisk for alle studerende på uddannelsen.  
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MS fortæller, at der på 3. semester mangler noget socialt fællesskab. Årgangen 

forsøger dog at etablere nogle sociale fora. Udfordringen er, at de studerende 

har forskellige baggrunde og aldersforskelle. Der var ved studiestart 18 stude-

rende og der er 12 studerende tilbage på holdet. BLCH påpeger, at trivselsun-

dersøgelser viser, at hvis man ikke har gode sociale relationer, falder man fra. 

Den nye studieordning indeholder mere fokus på god kommunikation, samar-

bejde og sociale relationer.  

c. Orientering fra uddannelsen  

i. Status optagne studerende 

a. 18 studerende er optaget i september. Der er fuldt hus på hol-

det - 5 mænd og 13 kvinder. Et nyt tiltag i år er, at alle mænd 

er sat sammen i én studiegruppe. Aldersmæssigt er de stude-

rende mellem 19 og 38 år (gennemsnittet er 27 år).  

ii. Status opnormering og optagelsesprocedure 

a. Den ønskede opnormering er godkendt til 30 studerende pr. 

år. Det betyder at vi kan optage 12 studerende i februar 2019. 

Uddannelsen har til hensigt at reklamere for det allerede nu. 

Der ligger på nuværende tidspunkt 6 ansøgninger. 15. novem-

ber er ansøgningsfrist. Optagelsesproceduren fremadrettet er, 

at de studerende optages som ét hold og fordeles på hhv. 

september- og februarholdet. EC spørger, om der kan være 

fare for et a og et b-hold, når man optager her i efteråret. Får 

vi så kun de der ikke har fået noget andet. BLCH meddeler, at 

det ikke forventes at være et problem, da der kan være nogle, 

der har fundet ud af, at den uddannelse de er optaget på ikke 

er noget for dem, og derfor søger ind på laborantuddannel-

sen. Et optag to gange årligt vil også medføre, at der er mulig-

hed for de der eks. er sygemeldte kan komme hurtigere i gang 

igen 

iii. Status MaldiTof 

a. Den nye MaldiTof er nu klar til brug. Maskinen anvendes til 

mikrobiologi. Der køres i øjeblikket afgangsprojekt på den på 

en fiskefabrik.  

iv. Afklaring om mulighed for virksomhedsforlagt praktik 

a. Virksomhedsforlagt praktik kan ikke lade sig gøre på er-

hvervsakademierne. Dette er kun muligt på erhvervsuddan-

nelserne. 

 

4. Status på studieordninger – herunder uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans 

a. Studieordningen er godkendt af bestyrelsen og der er indskrevet, at praktikvejlederen kan 

være medeksaminator på afgangsprojektet.  

i. Hidtil har det kun været underviseren og en ekstern censor, der har været med 

til eksamen. MN foreslog ved sidste møde, at praktikvejlederen også tager del i 

forløbet. Fordelen er, at der er tættere samarbejde mellem praktikvejlederen og 

vejlederen fra UC under praktikforløbet. JM udtaler, at for at få en retfærdig ek-

samen, er det en god idé at praktikvejlederen er medeksaminator, således at 

man kan spore diskussionen ind på noget relevant. AH har erfaring med, at det 

kan være svært i eksamenssituationen, hvis praktikvejlederen ikke er med. 

Praktikvejlederen skal deltage på lige fod med underviseren/eksaminator. Tilta-

get bliver gældende for de studerende på den nye studieordning.  

 

Praktisk eksamen indføres som valgfri i stedet for praktikrapporten. Som stude-

rende vælger man, om eksamensformen skal være praktisk eller teoretisk. MN 

mener, at praktikrapporten ofte er en stressfaktor, så det er en god idé med en 

praktisk eksamen. BLCH: Det skal fremgå af praktikkontrakten, hvordan det 

praktiske foregår. Desuden skal det være så relevant som muligt for en fremtidig 

ansættelse. AH mener, at det er vigtigt, at praktikstederne tænker ens - hvordan 

man gør det rent praktisk og hvad uddannelsen forventer af praktikstederne. JM 
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foreslår, at der sendes en skrivelse ud fra uddannelsen, hvordan den fremtidige 

procedure er og at denne sendes ud, i god tid inden de studerende fra det nye 

hold skal søge praktikplads. 

 

 

5. Status på den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddannelse 

a. Efteruddannelseskursus for medarbejdere der ikke er laboranter og inspiration til kurser 

fra Erhvervsakademi Sjælland (bilag vedlagt) 

i. AH mener, at der er et behov fra den virksomhed, som hun repræsenterer ift. de 

kurser der udbydes for ikke-faglærte. Kursusforslaget fra Erhvervsakademi 

Sjælland er umiddelbart for dyrt. BLCH meddeler, at uddannelsen kan tilbyde 

følgende priser: 

8 pr. hold - kr. 1.500,00 pr. deltager pr. dag 

6 pr. hold – kr. 2.000,00 pr. deltager pr. dag  

Kursusforslaget vil blive sendt ud til de virksomheder der har studerende i prak-

tik med formål, priser og startdatoer. Medarbejderne har mulighed for at søge 

midler til dette kursus iflg. deres overenskomst. Aftagerne kan byde ind med, 

hvad de har brug for.  

6. Eventuelt 

a. AP stiller forslag om virksomhedspraktik, hvor de studerende besøger aftagerne for at få 

større indblik i praktikmuligheder og virksomhedernes arbejde. Uddannelsen er åben 

over for forslaget, og der vil blive arbejdet på det fra uddannelsens side.  

b. De næste møder i uddannelsesudvalget bliver: 

21. marts 2019  

8. oktober 2019 

c. Mødet d. 7. november aflyses 

 

 

  

  

 


