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Mødet starter med fortælling omkring arrangementet ”Forskningens Døgn” som EAMV havde afholdt
onsdag den 26.04.17. Arrangementet var en succes med over 200 besøgende og spændende
oplægsholdere mm. Rikke fortæller om arbejdet i laboratoriet som de viste frem på dagen. Lene fortæller
omkring laboranterne og procesteknologernes arbejde og om foredragene der blev afholdt.
Virksomhederne Crickster og ENORM, som blandt andet sælger produkterne, deltog ligeledes i
arrangementet og gav smagsprøver på deres produkter. Dagen var med til at skabe forbindelser mellem
forskere og virksomheder, hvilket vi er stolte af at være med til.
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 30. januar 2017
Godkendt.
2. Meddelelser fra formandskabet
Ingen meddelelser.
3. Sager til behandling / aktuelle emner:
i.
Praktik- og beskæftigelsessituationen
Lene udleverede materiale til dette punkt.
Der er pt. 2 studerende der endnu ikke har fundet praktikplads, praktikken startede i februar. Der er håb
om at de kan starte i praktik til september, hvilket dog giver en smule forsinkelse.
Der er allerede kommet opslag ud til laboranterne på 2. semester. Vi håber på at vores studerende kan få
praktikpladser i Nordjylland, hvilket er aktuelt for 3-4 studerende da de kommer fra Nordjylland. Der står
et ringbind i klassen hvori Lene sætter opslagene ind.
Dansk Laborantforening kommer i maj for at tale om det at skrive ansøgning og gå til ansættelsessamtale.
Praktikhæfte med CV laves igen i år til relevante laboratorier.
Lene bad udvalget om at kigge beskæftigelsesundersøgelserne igennem som blev udleveret på mødet.
Dette førte til diverse spørgsmål fra udvalget som blev drøftet på mødet.
Lene ved at alle på holdet der afsluttede i uge 4 2017 har arbejde, på nær én enkelt.
ii.
Udvikling og anvendt forskning i uddannelserne
Emnet blev drøftet i januar, hvorfor der ikke er meget til det på dette møde.
Projektet FermaTang er nu afsluttet, og der kommer efterfølgende en artikel omkring projektet.
Der foregår talentforløb, hvoraf det ene blev afviklet til Forskningens Døgn. De studerende søger om at
deltage i disse forløb. Der samarbejdes ligeledes med Cilaj-Energi, et forløb som to studerende deltager
i. Efter endt talentforløb får de studerende et diplom som de kan vedlægge deres CV.
iii.
Videncenter CIF (Center for Innovation & Fødevarer)
Fra LAB/PRO teamet er det Gunhild Brynning der står for dette. CIF var blandt andet inde over
Forskningens Døgn og talentforløbene. De står ligeledes for afvikling af diverse fødevarer kurser, blandt
andet fødevaresikkerhed (afviklet på engelsk).
I uge 12 og i næste uge har vi besøg af nogle kursister fra Grønland som skal have uddannelse i blandt
andet fiskerikontrol. Efter sommerferien kommer de igen til endnu et forløb.
iv.
Nyt om ændringer af uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger
Der er kommet ny bekendtgørelse som gør at der skal ske ændringer i uddannelsen. Der skal på et år
optjenes 60 ECTS point. Den nye bekendtgørelse giver mere lokal frihed.
Se vedhæftet omkring laborantuddannelsen og studiestart 2018.
Vi vil se om vi kan lave et samarbejde med fødevareteknologuddannelsen omkring valgfag.

Lene spørger udvalget om de har ideer til laborantuddannelsen som vi kan arbejde med specifikt i
Holstebro. Merete nævner et projekt i Lemvig – Klimatoriet, som er en del af det store klima-projekt Coast
to Coast Climate Challenge (se evt. http://www.c2ccc.eu/)
Annette foreslår mejerierne, hvilket Lene siger at vi allerede er godt i gang med.
I forbindelse med den nye bekendtgørelse skal der laves ny studieordning. Lene er fortrøstningsfuld da
det er mere fleksibelt. Annette siger at det giver uddannelserne mulighed for at specialisere sig i forskellige
fagområder, så de studerende muligvis får mulighed for at vælge speciale fremfor location ved valg af
uddannelsessted.
v.
Efter- og videreuddannelse – rekruttering og indhold
Vi har svært ved at udbyde disse hold. Vi laver derfor virksomhedstilpassede kurser som kommer igen i
efteråret.
Vi satser ikke på at udvikle mere på dette område. Se ellers punktet omkring videncenter CIF.
Lis udfordrer Lene ved at spørge om vi er gode nok til at henvende os til virksomhederne, hvilket Lene
dog mener at vi er. Vi kan altid blive bedre til det, men vi sender pt. info om kursustilbud ud sammen med
praktikfoldere til 50 laboratorier, så i den forbindelse synliggøre vi os.
Vi kan kun tilbyde AU fag, det er dog ikke så relevant for laboranterne at tage disse fag.
Udvalget spørger til de uddannelser vi søgte til akkrediteringen, men vi fik afslag på begge ansøgninger.
Professionsbacheloren fik vi ikke da de øvrige uddannelsessteder der har den blev dimensioneret, hvilket
måske er grunden til at vi fik afslag.
Lotte fortæller at vi pt. ikke opsøger så meget som vi burde, hvilket skyldes at vi allerede har problemer
med at kunne følge med og få dækket de opgaver der allerede er i huset.
vi.
Kontakt til aftagere for behov og relevans
Eksempler på kontakt:
- Sker blandt andet på vores uddannelsesudvalgsmøder.
- God snak med aftagerne på praktikbesøgene.
- Diplomuddannelsen som vi søgte blev blandt andet lavet i samarbejde med aftagere.
vii.
Gennemgang og opfølgning på uddannelsens evalueringer
Snak omkring undervisningsevalueringen som blev udleveret på mødet.
Vi skal stile efter 41-42 timer i ugen som de studerende i gennemsnit skal bruge på uddannelsen. Vi er
næsten i mål med dette i forhold til side 4 i evalueringen. Dette leder hen til en gennemgang af
studieaktivitetsmodellen som blev udleveret på mødet. Dette viser hvordan undervisningen er fordelt i
løbet af studiet og hvor mange timer de studerende selv er ansvarlig for i forhold til læringen. (Modellen
viser hvad underviserne vurdere af antal timer og hvad de har af forventninger).
Der er besparelser på EAMV, hvilket blandt andet har krævet nedskæringer i mandskabet og det medfører
at den blå cirkel mindskes med 15%. Eksamen og rette arbejde mindskes med 20%, og vi skal derfor finde
steder hvor vi kan skære ned.
Lotte: der beskæres 2% af budgettet de næste 5 år, hvilket gør ondt og er svært i forhold til vores
studerende og opnåelse af pensum. Besparelserne træder først i kraft på lektionsantallet efter studiestart
2017.
På trods af ovennævnte besparelser har EAMV fået gode resultater i landsdækkende evalueringer.
Uddannelseszoom: Uddannelses- og forskningsministeriet har foretaget en spørgeundersøgelse på
akademierne, professionshøjskolerne og universiteterne med 76.000 respondenter.

Som uddannelsessektor scorer erhvervsakademierne generelt ikke så godt, men indenfor sektoren scorer
EAMV i top og har fået fine resultater.
Spørgsmål som EAMV scorer højst på:
-

Mine medstuderende er engagerede i undervisningen.
Der er et godt socialt miljø.
Der er et godt fagligt miljø.
Underviserne er fagligt kompetente.

Vi har fordel i at vi ikke er et stort akademi, hvilket giver et tæt forhold til de studerende.
I forhold til studieintensitet og aktivitet har vi tidligere haft problemer med frafald. Vi forsøger at lave
studiegrupper med henblik på at styrke motivationen ved de studerende og fastholdelsen deraf. Rikke
nævner at netop forpligtelsen overfor medstuderende sikre stor fremmøde på hendes hold. Lene nævner
at de studerende på LAB/PRO har et godt fremmøde. Det bevirker også at frafaldet ikke er så stort på de
nye hold. Det hele hænger sammen, godt sammenhold sikre mindre frafald.
Evalueringsinstituttet (EVA) har ligeledes foretaget en spørgeundersøgelse forud fra studiestart på
erhvervsakademierne, hvor de har spurgt 29.000 kommende studerende om deres kriterier for valg af
uddannelsen mm.
Studerende der søger optagelse på erhvervsakademierne søger af samme grund som andre studerende
på f.eks. universiteterne, deres uddannelsesvalg er begrundet i faglige ønsker og
beskæftigelsesmuligheder, og ikke umiddelbart på uddannelsens placering, hvilket EAMV ellers hidtil har
troet var en vigtig årsag til at studerende søgte ind.
3 ud af 4 er afklarede når de vælger uddannelse, og 3 ud af 4 er meget motiverede for at gennemføre
deres uddannelse.
57% af optagne på erhvervsakademierne forventer at bruge uddannelsen som adgangsgivende til en
højere uddannelse.
Efter studiestart har 15.000 studerende ligeledes svaret omkring introforløbet mm. på uddannelsen.
Her vurderes det at introforløbene har stor betydning for de studerendes opfattelse af uddannelsen, og
også her har EAMV scoret i top på de studerendes tilfredshed med introforløbene.
27% vurderer det faglige niveau som meget højt, og her har EAMV igen scoret højst over de øvrige
erhvervsakademier.
De studerende er ligeledes blevet spurgt ind til det sociale perspektiv på deres uddannelse, og de fleste
studerende føler sig som en del af et større fællesskab, og kun få overvejer at afbryde uddannelsen. Her
ligger EAMV igen i top.
Vi oplever ofte frafald når det er tid til prøver og eksamen.
EAMV var grundet det fine resultat fra Uddannelseszoom i DR nyhederne, hvor Gunhild Brynning
(underviser på procesteknologuddannelsen) og Rikke blev interviewet. Der blev på mødet bedt om at få
sendt et link med til udsendelsen, men udsendelsen er desværre blevet fjernet fra DR’s arkiv.
viii.

Fastholdelse af studerende

Der var ikke noget særligt til dette punkt. Der arbejdes stadig med tidligere nævnte tiltag omkring
fastholdelse.

Rikke nævner at hendes klasse ved studiestart havde et godt introforløb hvor der blev lagt op til at
klassen skulle have et godt sammenhold, modsat hvad hun opleverede i opstarten på universitetet hvor
der ikke blev lagt op til et socialt sammenhold med sine medstuderende. Hun mener at det har stor
betydning for at der ikke er flere der har valgt at afbryde deres uddannelse.
Lene nævner at de er begyndt at gennemfører statussamtaler hvor det ikke længere er alle studerende
der skal deltage. 13 ud af 19 har været til statussamtale (10 blev bedt om at deltage i samtalen, de
øvrige 3 valgte selv at få samtalen).

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Lotte: Selvevalueringsrapporten blev sendt start april. De kommer på besøg i uge 23 og derefter skal vi
igennem audit trails. Dette leder videre til besøg i uge 43.
Lene: Status på optag til studiestart 2017. Vi var sat til kun at måtte optage 20 studerende til sommer, men
grundet god beskæftigelse på området, har vi nu mulighed for at optage 21 studerende. Der er allerede
16 der har søgt ind, så det ser godt ud.
Den 23. september 2017 er der Jubilæumsfest for laborantuddannelsen. Der er lavet en linkedIn gruppe
”Netværk for laboranter uddannet fra Erhvervsakademi MidtVest” hvor de fleste er inviteret med. Udvalget
opfordres til at melde sig ind i gruppen og bliver bedt om at inviterer andre relevante.
Der er pt. styr på talere og musiske indslag. Der mangler dog et fagligt input og noget socialt/sjovt.
Aase Johansen går på pension til sommer, hvorfor der skal søges en ny kollega. (Søges efter i næste
uge…)
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Merete var til Dansk Laborantforenings 60 års jubilæum. Per Helge holdte et fantastisk oplæg.
Fortælling omkring dagen. Se mere omkring Per her: http://www.perhelge.dk/
6. Næste møde 24. oktober 2017
Flyttes hvis det falder sammen med besøg fra akkrediteringsinstitutionen.
7. Evt.
Merete har fået en henvendelse fra HK, idet HK har svært ved at få kontakt til EAMV Herning. Alt omkring
uddannelse og oplæg er velkomment, opstilling med salg mm. i kantinen er vi ikke glade for ifølge Lotte.
Snak omkring tidligere samarbejde med Jens Klingenberg. Kriteriet er at vores studerende får noget ud af
det.

