
 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Procesteknologuddannelse 
 

Mødedato Tirsdag den 2. november 2021 kl. 15.00-17.00 

Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro 

Mødedeltagere Henriette Bech Jørgensen 
Anne Irene Chalatsis 
Greta Jakobsen 
Lise Lotte Bjerge 
Charlotte Laurberg 
Lene Fonager 
Gunhild Brynning 
Inge Hummelshøj Hansen 
Signe Arildsen Sandfeld 
Jacob Stenz Jensen 

Afbud Conny Hanghøj 
John Brunsborg 

Referent:  

Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde 
 
Nye medlemmer: 
Jacob: Pro 21 
Anne:  Repræsenterer TL. Har været med i udvalget før. Er Procesteknolog. Arbejder på KMC 
Charlotte: Ny camusleder på EAMV Holstebro. Har primært undervist på Finans- og 

serviceøkonomer. Erstatter John i udvalget. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
 

3. Meddelelser fra formandskabet 
Ingen meddelelser. 
Signe Green er udtrådt – Anne er indtrådt i stedet 
Dorte Storper er udtrådt – erstattet af Conny Hanghøj fra food and Biocluster Danmark 
Thomas Worm er udtrådt – vi arbejder på at få en repræsentant fra Arla Foods på ledelsesplan 
 

4. Valg af formand og næstformand 
Der er 4 valgbare medlemmer til stede. Vi kan evt. udsætte valg til næste møde hvor Conny også er 
til stede. 
 
Henriette vil gerne fortsætte som formand indtil næste møde. 

 
 

5. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 

- Studieordninger 
PRO 21 startede efter sommerferien med den eksisterende studieordning. Studieordningen 
skal evalueres d. 15. november, på møde for alle uddannelsesinstitutionerne. Emner der sat 
på dagsordenen: 
- Der er nogle formuleringer som er til diskussion 
- Valgfagene er til evaluering 
- Det afsluttende eksamensprojekt 

 



 
 

Udvalgets kommentarer: 
- Lise Lotte: Kunne man evt. lave valgfag sammen med en anden skole 
- Anne: Et valgfag i Audit kunne være oplagt 
- Signe: Dejligt at de arbejder selvstændigt med et projekt 

 
 

- Evalueringer siden sidst 
Der er ikke lavet nogen nye evalueringer siden sidst. Men der kører en lige nu: ”Danmarks 
studieundersøgelse” alle studerende på videregående uddannelser i Danmark bliver spurgt. 
Vi skal have svarprocent på 90. Der spørges om forventning, tidsforbrug, læring, psykisk 
studiemiljø. 
 

- Praktik- og beskæftigelsessituationen 
Praktik:  
- PRO 21 skal i praktik 1. januar. Der er kun én der mangler i den klasse. 
- Ud af PRO 19 som blev færdige i sommers. 17 dimitterede. 4 er sygemeldt eller på barsel. 

7 er i job, og også i spændende jobs. 
 

- Rekruttering og optag 
Vi må max optage 19. Der er 7 som er optaget i august. 
Der er mange fødevareuddannelser. Procesteknologuddannelsen er den eneste, der kan 
optage erhvervsuddannede. Men vi kan konstatere, at på EAMV vi mangler optagelse af de 
nyudklækkede/unge studenter. Et miks i klasserne giver god synergi rent pædagogisk. 
 
På EAMV kigger vi på rekruttering af Procesteknologer og Serviceøkonomer. Vi er med i nogle 
arrangementer omkring HF studerende i Midt- og Vestjylland. Vi skal præsentere vores 
uddannelser på 1. HF i morgen. I november kommer 2. HF’erne her i huset og skal lave nogle 
sjove projekter. 
 
Kommentarer fra udvalget: 
- Signe: Hvorfor er Ringkøbing-Skjern kommunes HF’ere ikke inviteret med? De er 

opdraget med at de skal flytte sig og de satser på fødevarer. 
- De er nok tvivlsomt hvor meget de unge bliver vejledt i vores retning i forhold til 

bacheloruddannelserne 
- Henriette: hvad kan vi gøre for at booste kendskabet til Procesteknolog. Det er ikke 

oplevet i vejledningen på efterskoler og folkeskoler. 
- Jacob: Der er for lille kendskab til uddannelsen udenfor fødevarebranchen. Kender ingen 

som kender uddannelsen. 
- Greta: Vi skulle også arbejde på at blive kendt på HTX og EUX 
- Greta: Vi skal lokke med at det er muligt at blive bachelor bagefter.  
- Lise Lotte: Det er et problem at de unge ikke ved at uddannelsesvejen via EUD/EUX 

Procesteknolog kan går videre til bachelor. 
- Lotte: Kunne vi have en stand på Smagen på Vestjylland (første uge i maj). Ringkøbing- 

Skjerns kommunes FoodBoard. Bente Lægaard fra Erhvervsrådet er kontaktperson fra. 
- Charlotte: vi vil gerne invitere ungdomsuddannelserne herind, så de kan komme over og 

besøge vores dejlige faciliteter. Og vise dem at en ungdomsuddannelse ikke 
nødvendigvis er et valg for livet, men kan bruges til at læse videre. 

 
 

- Virksomhedskontakt 
LABPRO teamet har en god kontakt til forskellige virksomheder. Vi får ret mange besøg af 
tidligere studerende som sidder i spændende jobs rundt omkring i branchen. 
Kommentarer fra udvalget: 
- Greta: Kan vi profilere uddannelsen, så arbejdsgiverne finder den interessant. Kan vi 

fokusere undervisningen mere så vi får en tydeligere profil til vores studerende.  Fx burde 
vi måske gøre mere ud af kvalitet- og fødevaresikkerhedsuddannelse. 



 
 

- Greta: det er også vigtigt at vi gør meget ud af at få lært de studerende at dokumentere 
undervejs i et projekt/forsøgsarbejde/udviklingsarbejde. Det er også vigtigt at der er fokus 
på at de resultater vi samler ind, er lige så vigtige som at det enkelte produktforsøg lykkes. 

- Anne: det ville også være godt hvis vi lærer vores studerende, at det ikke kun er udvikling 
man kan arbejde med. 

 
Kunne vi mon få ideer til nye evidensprojekter: 
Henriette: kunne det være noget med vand til genbrug. Reduktion af Biofilm, Brug af UV lys til 
at reducere vira. UV pasteurisering (to virksomheder i Aalborg: Ultra Aqua og en anden) 
Lise Lotte: Kunne vi og vores studerende være bro imellem universiteterne og erhvervet. 
 

- Digitalisering i uddannelsen 
Der sker ikke noget ny på Procesteknolog uddannelsen bortset fra at vi har købt en ny 
Pippetteringsrobot til laboratoriet og noget nyt udstyr til dataopsamling og hurtiganalyser i 
proceslokalerne 
 
 

- Udviklingstendenser og videnkilder 
Gunhild skal til Amsterdam på Free from messe og besøg på Universitetet i Wageningen 
PRO 21 var på Fremtidens fødevarer seminar i Aarhus. 
Greta: Hvordan får vi virksomhedsbesøg og studieture det dækket Økonomisk. Kunne vi få et 
godt oplæg til at uddybe det. 

 
6. Emner til evaluering af procesteknologuddannelsen med ekspertpanel 

Evalueringen er udsat til foråret 2022, fordi der er kommet nye instrukser fra ministeriet om, hvad der 
skal indgå i evalueringen. 

 
7. Orientering fra EAMV og uddannelsen 

Vi har sat gang i et tværgående projekt med DGI, som skal understøtte bevægelsen i hverdagen. Det 
skal styrke klasserumskulturen.  
Efter Corona er der fokus på trivsel blandt de studerende. Vi har derfor lavet nogle sociale 
arrangementer med og for de studerende. De har haft den ønskede effekt. 
På med de øvrige procesteknolog undervisere skal vi kigge på hvilke krav virksomhederne/aftagerne 
stiller til de studerende i fremtiden. Der kommer tre oplægsholdere. 
 
Der har været 14 danske fiskerikontrollører på kursus siden sommerferien. 
De 7 studerende fra GFLK (Grønlandske fiskerikontrollører) skal til deres afsluttende eksamen 
fleksibel AU i Fiskeriteknologi til december. 
 
Vi har fået afholdt Innocamp hvor Laboranter og Procesteknologer om at udvikle produkter med et helt 
nyt hjælpestofkoncept. Ideerne blev taget videre til Procesteknologernes udviklingsprojekt. 
 
Vi har fået nyt logo, som er lidt mere diskret. 

 
8. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

Lise Lotte: Kost- og ernæringsforbundet har ernæringsuge i uge 44. optimal Nutritions care for all. 
Lise Lotte: Frø, kerne, bønner og linser fylder meget som erstatning for kød. Dysfagi fylder rigtig meget 
stadigvæk. Danish Food and Biocluster har lavet webinarer om madspild. Emballage er også en 
diskussion der fylder meget.  
Henriette: Hvad er de fødevaresikkerhedsmæssige aspekter, ved at starte med at bruge mere kærner, 
for mm. Der tænkes på tungmetaller, pesticider, etylenoxid mm. 
Anne: International kulturforståelse er interessant. Halal og Kosher er voksende. Fodercertificeringer 
er kæmpe. Smeta og Cedex – etiske regler og CSR er også voksende hos fødevareindustriens kunder. 
Det er vigtigt at de studerende ved hvordan de skal håndtere kunder fra andre kulturer. Økoregnskab 
er også vigtigt. 
Henriette: Råvaremangel. Kemikalier, glucose, maltodextrin mm fra 3. lande. Tre eksempler hvor 
Fødevarestyrelsen har været for skrappe med deres rapporter. 
 



 
 

 
9. Næste møde 

8. februar 2022 kl. 16-19 i Herning. Det er planen at alle vores kolleger deltager. 
 

10. Evt. 

 

 

 

 

 


