Referat af uddannelsesudvalgsmøde for laborant den 30. januar
2017
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Udvalget drøfter oplæg og opgave vedrørende kvalitetsrapporter og
videngrundlag
Fastlæggelse af udvalgets mødeplan for 2017
Udvalgets evt. egne punkter

Detaljeret referat af mødet

1. Udvalget drøfter oplæg og opgave vedrørende kvalitetsrapporter og videngrundlag
Lene Fonager informerer om arbejdet med kvalitetsrapporten: performanceindikatorer, teamets status,
teamets samlerede evaluering (SWOT), teamets viden om udviklingstendenser, teamets fremadrettede
handlingsplan.
Performanceindikatorer: bedre kvalitet i uddannelsen, større relevans og gennemsigtighed,
internationalisering, øget social mobilitet – flere talenter i spil, kompetenceløft i regionen, innovation og
entreprenørskab. Det er disse indikatorer, som vi har fået tal på og som der skal vurderes i rapporten. sorte
tal = opnået, røde tal = ikke godt. Kriterierne er opstillet, både for hele EAMV og for laborantuddannelsen.
Mål 1: bedre kvalitet i uddannelserne: de studerendes vurderinger (ennova undersøgelse): LAB16: lille
årgang og med stort frafald, hvilket har givet anledning til røde tal.
Spørgsmål: hvorfor er der ikke grønne tal for de positive resultater? Der bliver kun kigget på de ting der skal
gøres noget ved. Kravene stiger for hvert år
Mål 2: større relevans og gennemsigtighed: Hvor mange ansatte i teamet er med i projekter (udviklings- og
forskning): her er vi meget godt med. Ex: fermatang i samarbejde med Aarhus Universitet. Her søges penge
udefra til at fuldføre dette. Projekterne er givne, men tidskrævende. Måske det er bedre at kun få
undervisere er med, men med mere tid. Men det giver teamet meget. De studerende inddrages gerne, fx
med valideringsrapporterne. Her er vi meget godt med. Ledighed stilles der spørgsmålstegn ved, da tallet er
meget lavt i forhold til hvad vi tror det er. I fredags er 11 færdige, heraf er der kun 3 der ikke har job, heraf
1 har sagt nej tak til det hun fik tilbudt, reelt er der dermed kun 1 der ikke har arbejde.
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Mål 4: internationalisering: 0 er i udlandet i praktik lige i øjeblikket, men der arbejdes på det. Grænsen = 0,
så vi opfylder målet. Der arbejdes med internationalisering på andre måder, fx analyseforskrifter på
engelsk.
Mål 5: øget social mobilitet – flere talenter i spil: fx vi skal sørge for at der er karakterløft. Det er svært at
skulle snakke karakterløft, da målene er forskellige fra eksamen til eksamen. Men da mange dumper 1.
årsprøven, dropper mange ud og dermed opnås karakterløft, da det kun er de gode tilbage. Antal
studerende med en EUD uddannelse: der er ikke mange, de fleste kommer direkte fra gymnasiet. Men pga.
reform i 2014 er der åbnet døre for flere; fx kan en uddannet smed godt søge ind på laborantuddannelsen,
men her bliver der opsat krav til forskellige fag man skal have. Men det tages positivt, da de så også virkelig
må ville det. Der er åbnet flere døre i uddannelsessystemet.
Mål 6: kompetenceløft: bruger vi blended learning/e-learning. Det er vi gode til, fx er der lavet flere videoer
Mål 7: innovation: laboranter i erhvervspraktik. Røde tal, de studerende er ikke iværksættere. Antal
studerende i innovationsprojekter/aktiviteter: her er vi ikke så gode. Der skal være noget nyt i projektet.
Svær opgave at løse. Prøver at finde projekter som ikke er fødevarerelateret. Vi har haft 2 studerende i et
talentforløb = 6,5%. Målet var 85 %, så der er lang vej endnu, men det er ikke realistisk for
laborantuddannelsen. Det giver ingen mening at udvikle nyt bare for at udvikle nyt! Og mange af de
projekter er ikke innovative, men mere efter kendte analyseforskrifter. Kan der laves små justeringer i
forskriften for at finde på noget nyt.
Hele rapporten gennemgås ikke!
Ex på styrke: vi kender de studerende, vi er nede på jorden, planlægger studiegrupper

Udviklingstendenser inden for laborantfaget: input fra uddannelsesudvalget:










det opleves at der kræves mere undervisning af studerende i laboratorierne
automatisering: de kommer mere frem og falder i pris. Kræver mere kvalitetskontrol, men vil gøre
meget for arbejdsmiljøet
mikrobiologi: der kommer mere færdigfremstillet, ex petrifilm
globaliseringen gør at der er andre krav til standarder. Hvordan kan analyserne overføres til andre
lande?
Netværk, servernetværk for computere og apparater. Forståelse for IT.
Mere at resultaterne kommer direkte over til computeren. Man kommer længere og længere væk
fra det. Hvordan laver vi kvalitetssikring
Nyt udstyr/metoder? Analyser for laktosefri? Måske ELISA til dette formål. Hvad er der er ”hotte”
emner, hvor der kan tænkes nyt. Kan der laves innovation på dette?
Personlige mål for hver enkelt laborant diskuteres (PI’er), hvordan kan de udvikle sig?
LEAN området må gerne blive uddybet

Gør laboranterne klar til at varetage opgaver inden for kvalitet kan vi godt varetage, det er værre når vi fx
ser på arbejdet med IT og nyere metoder. Laboranter kan bruges til mange forskelige jobs.
Hvordan kan vi samarbejde (med virksomheder) mere om udstyr?
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Handlingsplan:
Vi vil gerne kunne køre talentforløb, ofte nogle få studerende fra klassen; ekstraarbejde i fritiden for den
studerende. Skal afstemme ambitioner. Skolens overskud bruges til at dække dele af undervisningen.
Eksempelvis har vi fået en fermenter fra Fermatang projektet, som vi ellers ikke havde fået. God måde til at
få nyt udstyr.
Internationalisering: vil gerne udbyde teknisk engelsk, for at det kan blive nemmere at komme igennem de
engelske tekster eller nemmere ved at få praktikplads i udlandet. Ekstra tillæg til undervisningen. Vi har
meget engelsk i undervisningen, så det gælder om at klæde dem ordentligt på. Vil være gratis for de
studerende.
Internationalisering: mål: 1 praktikant i udlandet, 1 aftale i 2017. Find en kontakt og så sørg for at følge op
på det. I første omgang ses på universiteter. Vær opmærksom på hvad de studerende kommer ud til, skal jo
være relevant.
Nye projekter: gerne flere inden for ikke-fødevarevirksomheder
Netværk: LinkedIn gruppe: især med henblik på jubilæum til efteråret. Tænk: karrierevej: hvad kan man
egentlig bruge laborantuddannelsen til

2.

Fastlæggelse af udvalgets mødeplan for 2017

Torsdag d 27. april kl 14 (Holstebro)
Tirsdag d 24. oktober kl 14 (Holstebro)

3. Udvalgets evt. egne punkter
Intet ved mødet
Der blev ved fællesspisningen snakket om billeder, hvor flere påpegede at de ikke havde kendskab til
indholdet på hjemmesiden. Der henvises til:
http://www.eamv.dk/EAMV/Uddannelsesudvalg/Laborantuddannelsen
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