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Referent: Helle Nielsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt. Intet at følge op på
2. Meddelelser fra formandskabet
Ingen meddelelser
3. Valg af formand og næstformand
Lene orienterer om valget.
Desuden orienteres om at der gerne skal findes et medlem mere til udvalget.
Annette vil gerne fortsætte som formand, men Lis vil gerne give næstformandsposten videre.
Valgresultat: Annette er valgt til formand; Louise er valgt til næstformand.
Tak til Lis for indsatsen som næstformand.
4. Sager til behandling
i. Aktuelle emner:
a. Studieordninger
Lab21, som er startet i september, er startet på den studieordning, som blev lavet i 2018. Der er ingen planer
om en større revidering.
b. Evalueringer siden sidst
Ingen formelle evalueringer siden sidst, men i øjeblikket kører ”Danmarks Studieundersøgelse”, som kører på
alle videregående uddannelser i Danmark. Mange spørgsmål bl.a. omkring tidsforbrug på studiet, feedback,
studiemiljøet. Der afsættes tid i undervisningen, men det er svært at få fat på dem i praktik.
c. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Praktik:
Lab19: 14 der er i praktik lige nu på mange forskellige steder og i hele landet.
Lab20: der er 9 ud af 21 der mangler at få praktik. De starter i praktik til februar.
Debat: hvordan formidler vi kontakt mellem virksomheder og studerende? Annette fortæller at hun har hørt fra
Kasper fra HOCO at de har ændret på deres procedure, så de inviterer de studerende ud at se stedet og at

de så derefter kan sende en ansøgning. Lene fortæller at virksomheder er velkomne til at kontakte os, så vi
kan videreformidle kontakt mellem virksomheder og klasser. Hanne fortæller at de har fået lov til fremadrettet
at der ansættes en praktikant hvert år. Louise fortæller at der ikke har været mange ansøgninger i år, men at
de også kun ansætter 1 praktikant denne gang. Louise vil gerne komme på EAMV og fortælle om hvordan det
er at være laborant ved DP. Måske Kasper fra HOCO også kunne komme?
Beskæftigelse: Ser stadig rigtig godt ud.
d. Rekruttering og optag
Optag: Lab21: Der blev optaget 23, 2 mødte aldrig op og siden er 2 stoppet på uddannelsen, så de nu er 19
studerende.
Rekruttering:
Besøg på VIA i denne uge: Besøg med HF’ere fra Holstebro, Herning og Struer til et stort fælles arrangement.
I midten af november kommer HF’ere på besøg her på skolen for at høre om uddannelserne i huset.
Studiepraktik i uge 43, hvor der var 3 på besøg i 2 dage.
I november kommer der et teknikfagshold fra HTX, for at høre om laborantuddannelsen.
Der arbejdes generelt meget på EAMV for at få gymnasieelever ind i løbet af året for at de får kendskab til os.
e. Virksomhedskontakt
Emma (tidligere studerende) fra DP har været på besøg til et oplæg for 1. semester.
Vi vil gerne mere og mere få besøg fra tidligere studerende.
Senere på året kommer der en praktikant fra Højvang og 1. semester skal også på besøg på
rensningsanlægget.
3. semester har været på besøg på FMC og har haft besøg fra Eurofins i Vejen.
Input til steder, vi kan komme på besøg modtages gerne.
Desuden har vi deltaget i LabDays
f. Digitalisering i uddannelsen
Vi anvender fortsat digitalisering i uddannelsen fx software til apparater.
g. Udviklingstendenser og videnkilder
Gode snakke til LabDays om evt. udstyr.
Der er nu kommet mulighed for få lov til at investere i nyt udstyr bl.a. udstyr til hurtiganalyse til vandprøver,
som allerede er kommet; en GC med autosampler samt en robot, som kan bruges til pipetteringer.
For at kunne få mest muligt ud af robotten skal vi have mere viden om programmering.
Hanne: fortæller om deres erfaringer med SP-robotter og om indkøb af 4 LC-MS-MS for at kunne måle meget
lave niveauer og for at optimere processen, nye apparater til massefylde og turbiditet. Der er ved FMC fokus
på automatiseringer, især når der arbejdes med kræftfremkaldende stoffer.
Lis: fortæller at de ved Foulum har bestilt en robot, magen til den vi vil bestille.
5. Emner til evaluering af laborantuddannelsen med ekspertpanel
Som en del af kvalitetssikringssystemet skal alle uddannelser igennem en evaluering, hvor et ekspertpanel
skal hjælpe med at vurdere uddannelserne. Der er fundet et panel med personer fra FMC, KMC, Dansk
laborantforening og laborantuddannelsen i Esbjerg. Evalueringen er udskudt til foråret pga. nye procedurer.
Fastholdelse er et af emnerne vi allerede har lagt os fast på, da det stadig er en udfordring.
Hanne: har været med i panelet i Odense og fortæller om forløbet. Tog udgangspunkt i en evaluering fra de
studerende, samt statistik bl.a. frafald. Et andet emne var de studerende forudsætninger før de startede på
studiet og hvordan man kunne få de studerende til at blive bedre fx til matematik. Det sociale på holdene og
mellem holdene blev også diskuteret.
Lene: har været med i panelet i København og fortæller om forløbet. Her fylder forskning meget i uddannelsen,
men det er vigtigt at der også er plads til dem, der ikke skal være inden for forskning.
Det er vigtigt at italesætte at forskellige arbejdspladser, kræver forskellige evner. Der er stor forskel på
forskning og driftslaboratorier. Det er vigtigt at vi på uddannelsen har fokus på at rumme alle.
Lis: matematik er vigtigt, men engelsk er også vigtigt. Så det er vigtigt at vi husker at inddrage det i
undervisningen også fx med engelsksprogede forskrifter.
6. Orientering fra EAMV og uddannelsen

Charlotte: ny som campusleder i Holstebro. Der er fokus på trivsel på EAMV, bl.a. at de studerende er trygge
ved igen at være på EAMV og at være sammen igen. Laborant og procesteknologerne har været på socialt
arrangement sammen.
Inge: mere fokus på fysisk bevægelse i uddannelsen. Nogle undervisere fra EAMV er i gang med forløb om
dette. Det handler ikke om at få pulsen op, men mere at få kroppen i gang.
Bevægelsesaktiviteter bliver også arrangeret for medarbejdere, for både at være aktive, men for også at være
sociale.
Lene: der er kommet nyt Logo
Lene: aktiviteter omkring fastholdelse: efter studiestart har vi sørget for at 1. og 3. semester har været sammen,
så de kan lære hinanden lidt at kende. Det har været et godt forløb.
Alisa: fortæller at 3. semester procesteknolog og laborant havde InnoCamp sammen lige efter studiestart på
3. semester, hvilket har gjort at de har lært hinanden at kende.
Lene: studerende der er i praktik og skal i praktik skal alle være klimaambassadører, hvor man se hvad
praktikpladsen ville kunne gøre bedre i forhold til klimaet.
Annette spørger til hvordan det har været under Corona-nedlukninger: Alisa: fortæller at der kun har været 1
måned hvor de slet ikke har været her og derefter har haft alle laboratorietimer. Alisa fortæller at det har taget
hårdt på mange og flere har haft svært ved at følge med hjemmefra. De har alle haft det godt med at komme
i gang. Det er nok gået mere ud over dem der er i praktik nu, som var hjemme ved den første nedlukning.
7. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Lis: fortæller at de også har fokus på bevægelse bl.a. ”kaffegymnastik”, hvor man fx får lavet
udstrækningsøvelser, fremfor at sidde ned og drikke kaffe. Laboranter bevæger sig i forvejen meget, men fx
fokus på udstrækning er godt.
Hanne: spørger til retningslinjer for hvis en praktikant bliver gravid. Kunne være rart hvis der kunne være fælles
procedure for hvordan det håndteres. Som uddannelsesinstitution kan vi ikke blande os i
ansættelsesforholdene, men læringsmålene skal stadig opfyldes.
Annette: har været på efteruddannelse fra Mereribrug ved Laborantuddannelsen i Aarhus. Godt med en
genopfriskning især på mikrobiologi.
Det årlige møde i medlemmer af uddannelsesudvalg under Dansk Laborantforening var der desværre ikke
nogen der deltog i.
Er der noget på EAMV om prædiktiv mikrobiologi? Det er vigtigt at få ind i uddannelsen. Der følges op på dette.
Louise: nævner kalibreringskursus i Aarhus
Inge: fortæller om et kursus om bæredygtighed på EAMV til foråret, hvor alle kan være med.
8. Næste møde
Fællesuddannelsesudvalgsmøde d. 8. februar kl. 16 i Herning. Her vil alle undervisere deltage.
9. Evt.
Louise: hvornår er det mest optimalt for de studerende at søge en praktikplads? Julie (lab21) er allerede ved
at undersøge hvad der er af muligheder. Debat om emnet.

