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Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
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Lene Fonager
Helle Nielsen
Inge Hummelshøj Hansen
Julie Lehn Jespersgaard
John Tonny Brunsborg
Alisa Østergaard Bertelsen

Referent: Helle Nielsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde d. 04.11.21 og opfølgning på debat d. 08.03.22 om ”Kompetencer
frem mod 2030 set i lyset af den grønne omstilling” (Opsummering fra d. 08.03.22 var vedhæftet
mødeindkaldelsen)
Ingen kommentarer til referatet.
Omkring opsummeringen: hvordan indgår klima/bæredygtighed i laboranternes dagligdag? Louise fortæller at
det er en stor del af hverdagen fx med gæstesko, der kan vaskes så de kan genbruges (fra firmaet April).
Rikke fortæller om konkurrencer fx om hvor mange der kan spare mest kørsel ved samkørsel. Afvejning om
engangsmaterialer eller energi til opvask. Udfordring kan være om materialerne kan tåle solventer og om de
er rene nok. Hanne siger det også fylder meget ved FMC, fx omlægning til vedvarende energi. Annette fortæller
om bæredygtighed også allerede ved leverandører.
Omkring opsummering: hvordan bliver praktikanters rolle som klimaambassadører modtaget? Enighed om at
det er godt. Det gør at praktikanten også bedre kommer mere rundt i virksomheden. Godt med friske øjne.
Omkring opsummering: skriftlig vs mundtlig eksamen: Rettelse til opsummeringen blev sendt ud. Der er
kommet mere skriftligt ind i laborantens hverdag.
2. Meddelelser fra formandskabet
Intet at meddele.
Forslag: skal der fremadrettet være et emne fra formandskabet, som kunne tages op? God idé
3. Sager til behandling
i. Aktuelle emner:
1. Kvalitetsrapport
Hedder nu uddannelsesberetning.
Frafald på 1. studieår er stadig meget høj og kræver derfor yderligere handling.
Uddannelsesberetning er skrevet i teamet og skal sættes sammen for alle uddannelser, inden de skal i
bestyrelsen.
Uddannelsesberetning er gennemgået med teamet og rektor og kvalitetsafdelingen.
Næste nye uddannelsesberetning til august.
2. Studieordninger
Der bliver ændret på semestrenes længde, så studieintensiteten bliver fordelt mere lige. Start i praktik
fastholdes dog. Ellers ingen ændringer til studieordninger.

3. Evalueringer siden sidst (Danmarks studieundersøgelse 2021 for studerende
og dimittender samt praktikevalueringer er vedhæftet mødeindkaldelsen)
Danmarks studieundersøgelse: rød: der skal laves en handling, grøn: noget vi gør godt.
Danmarks studieundersøgelse for studerende: høj svarprocent. Noget af det der scorer lavt, er ”indflydelse på
studiet” og ”forskning i hverdagen”, men det ser ok ud. Studieintensiteten er fin.
Danmarks studieundersøgelse for dimittender: lav svarprocent (29 %), det er svært at få fat på dimittenderne.
Alle der har svaret har fået arbejde. Kompetencer der ikke bruges så meget: flere fremhæver de skriftlige
kompetencer samt kreative/innovative kompetencer. Det er egentlig ok.
Praktikevalueringer: Der er 2 studerende, som har været forsinket og derfor står de ikke med den klasse der
har svaret.
Praktikevalueringer: Fra studerende: God svarprocent. De studerende har været glade for at være i praktik.
Forslag til nye emner: henfald af partikler: meget lille emne. Vi kan ikke komme omkring alt.
Praktikevalueringer: Fra virksomheder: god svarprocent. Generelt gode evalueringer. Forventningsafstemning
nævnes som en udfordring.
Hvor meget må EAMV blande os i en ansættelse? Må vi skrive at virksomhederne skal huske
forventningsafstemning og de uskrevne regler? Kan man få virksomheder til at fortælle på EAMV på forhånd?
I år er dette forsøgt, da Louise fra udvalget har været ude.
En databank med ”uskrevne regler” kunne være godt som et emne til næste møde.
4. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Beskæftigelse ser stadig godt ud.
Praktik: 4. semester er i praktik nu; 4 er ikke i praktik (1 har udmeldt sig og 1 er sygemeldt) og 1 er på barsel.
På 2. semester er der 2 der har praktikplads.
Praktikfolderen giver resultater
5. Rekruttering og optag
Lige nu er der 8 ansøgere. Kvote 1 har frist 5. juli.
Vi vil gerne have flere studerende, både på laborant, men også på procesteknolog. Derfor er der stort arbejde
i gang med at gøre reklame for de to uddannelser især på ungdomsuddannelser. Vi har på hjemmesiden
reklame for hvad ungdomsuddannelserne evt. kan komme til EAMV for at prøve (faglige moduler). Det er
vigtigt med øget kendskab til EAMV og de uddannelser vi har her.
Flere i udvalget fortæller hvordan de også gør reklame for laboratorier generelt fx med besøg fra 9. klasses
elever.
6. Virksomhedskontakt
Besøg af Louise fra DP. Besøg på Arla Foods HOCO for lab21 i morgen. Online-besøg fra Leo Pharma og
Novozymes. I næste tema er der besøg ved Plastix, Colas og Ege tæpper.
7. Digitalisering i uddannelsen
GC med autosampler er nu installeret i laboratoriet. Afpipetteringsrobot er ved at blive kørt ind. Flere
undervisere deltager i undervisning i Python.
8. Udviklingstendenser og videnkilder
Forprojekt, som måske bliver til et forskningsprojekt er i gang. Det er et GUDP-projekt (grøn udvikling, på tværs
af værdikæder) i samarbejde med Sagro. Emnet er bælgplanter. Forprojektet er et litteraturstudie.
Udfordring ved at skulle være med i selve projektet er bl.a. at vi ikke har det udstyr der skal bruges. Lis foreslår
en ”aminosyreanalysator”.
4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Charlotte: alle ansatte på EAMV tager i maj til Berlin på studietur med temaet ”bæredygtighed”. Akkreditering
er stadig et meget vigtigt emne. Laborantuddannelsen skal turnusakkrediteres til næste forår. Optag/kendskab
til EAMV Holstebro fylder rigtig meget.
Lene: forskningens døgn i sidste uge, hvor bæredygtighed og vand var emnet. Arrangement for alle ansatte
og studerende samt folk udefra.
Lene: 1. juni: ekspertpanel skal evaluere laborantuddannelsen.

Inge: efter- og videreuddannelse: bæredygtighed er stadig et af de store emner. Økologi og bæredygtighed i
storkøkkener kører igen til efteråret.
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne/Bordet rundt
Tina deltog i mødet fra Dansk Laborantforening. D. 10. maj er der møde mellem laborantuddannelserne, hvor
Dansk Laborantforening også deltager.
Tina fortæller at Dansk Laborantforening har mange gode kurser, som de studerende også opfordres til at
deltage i.
Lis: fortæller at der måske bliver mulighed for at Foulum igen vil have en laborantpraktikant.
6. Næste møde
Er fastsat til 3. november 2022 kl. 14.00-16.00 i Holstebro

7. Evt.
Hanne Reese Enemark Rasmussen er tilbage i uddannelsesudvalget.

