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Referat fælles uddannelsesudvalgsmøde 5.2.2020 
 

Debat ved fælles uddannelsesudvalgsmøde 5. februar 2020. 

 

Deltagere: 

Lene Fonager (EAMV) Lis Sidelmann (AU Foulum), Lilly Mathilde Brander Nielsen (EAMV), Tina Schack 

(Uddannelsescenter, HTX Holstebro), Tina Kjeldal (Arla Foods Arinco), Birthe Elisabeth Spangsmose (Danlind 

A/S), Anette Viberg (Thiese Mejeri), Helle Nielsen (EAMV) 

 

Hvad gør vi allerede i forhold til FNs verdensmål: 

Thiese: mælkekartoner: pap mere bæredygtigt. 31 år siden Thiese blev økologiske, så de har været i gang i 

flere år. Genbrugspapir.  

Foulum: Der skal være en klimapolitik. Den er lige kommet i høring. Har allerede sortering af glasvarer, men 

der er også andre punkter. Meget engangsudstyr, men det vil heller ikke være rart at gå tilbage til 

flergangsmaterialer. Flergangsmaterialer skal også vaskes op – og hvad er så egentlig bedst i sidste ende. 

Der er fokus på bedre cykelforhold. I kantinen skal der være 1-2 veganske dage om ugen.  

EAMV: ikke de store indsatser endnu. Ventilation og varmesystem kigges igennem, der skal udskiftes 

lyskilder. Der skal være innoCamp hvor der er fokus på verdensmålene. Forskningens døgn 22/4-20. Nogle 

uddannelser har valgfag inden for verdensmålene.  

HTX: flere projekter, der skal omhandle flere af delmålene. I biologi/bioteknologi er der allerede fokus på 

naturen. Ved en introaften blev der spurgt til, hvordan der blev undervist ud fra verdensmålene. Sætter 

fokus på at alle valg fører til et aftryk.  

Arla Foods: de store virksomheder har allerede gjort meget – dog mere under navnet besparelser. Fx 

tyndere dåser som emballage. Optimering af rengøring. Biogasanlæg. I laboratoriet sorteres plastaffald (har 

laboranterne selv krævet) og metalaffald. Det er ved at blive undersøgt om papir også kan sorteres. Spare-

pærer osv. Fokus på besparelse på vand og el.  

Danlind: miljøpolitikker. Vand fra inddampning genanvendes i lukkede systemer. Genanvendt det der kan 

genanvendes.  

 

Generelt:  

Vi kigger de forskellige punkter.  

Fx 4.1: Gratis uddannelse: er vores uddannelser reelt gratis? 

 

12.4: 



 

Hovedadministrationen Gl. Landevej 2, DK-7400 Herning. Tlf. +45 96275700, www.eamv.dk, eamv@eamv.dk, Cvr: 31653347 

Valdemar Poulsens Vej 4, DK-7500 Holstebro, Tlf. +45 96275700, www.eamv.dk, eamv@eamv.dk, Cvr: 31653347 

Kemikaliers livscyklus? Der er som regel ikke de store valgmuligheder. Udfordringer ved de forskellige 

renhedsgrader. Kan vi stille krav til leverandørerne? Kan det italesættes på EAMV, så de studerende i 

praktik kan tage det med ud?  

EAMV fortæller om en opgave til praktikanter: hvordan arbejdes der på praktikvirksomheden med 

verdensmålene. Skal give anledning til gode snakke.  

Vil storkunder kunne sætte krav til producenterne af kemikalier?  

Det ses allerede flere steder, at der er krav til producenterne – hvorfor ikke også på kemikalieområdet? 

Ved vi reelt hvad der sker med affaldet, når det sendes til fx Fortum? 

Hvad sker der med det der suges ud med ventilationen? Er der filtre? Hvis ja, bliver de skiftet? Og hvad sker 

der med dem efterfølgende?  

 

 

 

Vi vender herudover praktiksituationen. Debat om hvor der er mulighed for praktik. Debat om 

ansættelsesforhold fx vikariater. 

 

Mødedatoer: 

Mandag d. 18.maj kl. 14-16 

Torsdag d. 5. november kl. 14-16 

 

 


