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Referent: Lene Fonager 

Referat: 

0.    Præsentation af adjunkt Marianne Kring og øvrige udvalgsmedlemmer  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den. 2. maj 2022 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formandskabet 

Formanden var ikke til stede på mødet og der var ingen meddelelser fra næstformanden. 

 

3. Sager til behandling 

Aktuelle emner: 

1. Studieordninger 

Den nyeste studieordning for PRO22 er trådt i kraft. Der fortsættes med at udbyde valgfaget 

”Branchekendskab” på 2. semester og så er prøven på 2. semester blevet en ekstern prøve og på 3. 

semester er der fremadrettet to prøver i henholdsvis produktudvikling og fødevaresikkerhed. Begge 

prøver er interne. 

 

2. Evalueringer siden sidst (Rapport fra ekstern uddannelsesevaluering er vedhæftet) 

Ekstern uddannelsesevaluering af procesteknologuddannelsen maj 2022: 

Evalueringsrapporten opsummeres incl. de 3 styrker, opmærksomhedspunkter og anbefalinger. 

Kommentarer fra udvalget: 



 
 

Anne kan godt genkende problematikken med at kalde fagene på 1. semester kemi, fysik osv., så hun 

støtter ekspertpanelets 1. anbefaling. 

 

Slutevaluering (undervisningsevaluering) F2022: 

Lene opsummerer evalueringen. Generel tilfredshed. Bemærker at valgfaget ”Branchekendskab” har 

givet en større indsigt i procesteknologers arbejdsfunktioner. Vil gerne have mere indsigt og det 

vurderer underviserne opnås ved de mange virksomhedskontakter, der kommer på 3. semester. 

 

3. Praktik- og beskæftigelsessituationen 

Der er 6 studerende i PRO21 og de starter i praktik til januar. 4 har pt. aftale om praktikplads på plads. 

Der bliver givet tilbud om praktikmøde mellem studerende, praktikvirksomhed og EAMV ved 

praktikstart, så evt. usikkerheder og spørgsmål kan afklares. Praktikmødet afholdes på Teams. 

Mht. beskæftigelsessituationen blev der vist nye tal fra Datavarehuset, som EAMV har modtaget i 

oktober. Tallene viser ledigheden for 4.-7. kvartal for dimitterende fra PRO ved EAMV frem til årgangen 

2020: 

2017: 22,3%, 2018: 12,3%, 2019: 20,1%, 2020: 14,1% 

Der skal tages hensyn til det lave antal af dimittender, for én ledig fra eller til giver en stor forskel. 

Ledighedstal for de andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder PRO-uddannelsen blev også vist på 

mødet. 

 

4. Rekruttering og optag 

Der er optaget 11 studerende i PRO22, 1. semester. 

Der blev d. 20.06.22 holdt et åbent hus med emner omkring bæredygtige fødevarer og 

fødevareproduktion, madspild, green generation, mm. Arrangementet var en stor succes for alle og der 

blev talt med flere (måske) kommende studerende til procesteknologuddannelsen. Anne 

kommenterede også at det var et godt arrangement. 

D. 21.02.23 er der åbent hus for alle uddannelser på EAMV Holstebro. 

PRO- og LAB-teamet har fået gang i stor aktivitet med at få elever fra ungdomsuddannelserne på besøg. 

LFO viser oversigt med aktiviteter og antal elever (285), der har været på besøg i 2022. Dette skulle 

gerne medvirke til et bedre kendskab til EAMV og de uddannelser, der udbydes. 

Lise Lotte gør opmærksom på, at der er en del personer, der har psykiske handicaps. Kan de hjælpes 

ind på uddannelsen og støttes under uddannelsesforløbet?  Der skal tænkes lidt bredere, end man 

normalt vil gøre, da en del af disse personer vil kunne blive en god arbejdskraft, måske bare ikke som 

fuldtidsansat. 

 



 
 

5. Virksomhedsbesøg 

Der er nu helt åbnet for virksomhedsbesøg. 3. semester har været på Food Festival i Aarhus, på besøg 

ved BKI Foods, Færch, haft besøg af KMC, Arla Foods, Essentia med flere. 

 

6. Digitalisering i uddannelsen 

Der informeres om EAMV’s digitale strategi i orienteringspunktet nedenfor. Der spørges til om det er 

digitalisering mht. undervisningsmetoder eller om det er digitale redskaber, der kan bruges 

efterfølgende som procesteknolog. Der fokuseres på digitale redskaber i uddannelsesudvalget. Lise 

Lotte kommenterer, at der bliver mere og mere brug for automatisering/robotter i f.eks. 

storkøkkenerne, da der bliver færre ansatte, end der er pt. Lise Lotte kunne ønske sig et digitalt 

program, der kan beregne på om køkkener, virksomheder mm. opfylder kravene/målsætningerne om 

bæredygtighedsprocent. Lise Lotte nævner Michael Allerup (Kost og Ernæringsforbundet) som 

videnperson indenfor dette felt. 

 

7. Udviklingstendenser og videnkilder 

Forprojekt om bælgplanter er gennemført og afsluttet, men desværre fortsætter projektet ikke, da 

EAMV’s samarbejdspartner har trukket sig af økonomiske årsager. 

EAMV har i stedet indsendt en ansøgning til Fonden for økologisk landbrug vedr. et andet projekt om 

bælgplanter. EAMV har indkøbt et apparatur, der kan analysere aminosyresammensætningen i f.eks. 

bælgplanter, så denne analyse indgår i projektet. Lise Lotte nævner Solhjulet fra Silkeborg som 

leverandør af bælgfrugter. 

3. semester har i produktudvikling arbejdet med udvikling af produkter indeholdende kartoffelprotein i 

samarbejde med KMC. 

 

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 

Strategier: EAMV har beskrevet strategier for 2022-2025.  

Strategierne har titlerne:  

”Mere i spil” (generel strategi for EAMV) 

”Videnstrategi” (Mål: Strategisk videnledelse, stærke fagmiljøer, synligt videnkredsløb)  

”Pædagogisk strategi” (Mål: Studentercentreret læring, partnerskaber – lære gennem og i mødet 

med oplevet praksis, relevante underviserkompetencer) 

”Digital strategi” (Mål: Uddannelsernes fagfaglige digitale profil, anvendelse af generelle digitale 

værktøjer og teknologier og afledt kompetenceudvikling, digitalt understøttet videndelingskultur, 

herunder det digitale mindset) 

Strategierne vedhæftes mailen med referat fra mødet. De enkelte underviserteam skal ud fra de 

overordnede strategier udarbejde en strategi for uddannelsen. 



 
 

Studieture: Alle ansatte på EAMV var på studietur til Berlin i maj, hvor der var fokus på 

bæredygtighed. Der indgik bl.a. en rundtur i Berlin, hvor der blev fortalt om bæredygtig mad- og 

fødevareproduktion og der blev vist mange praktiske eksempler. 

I august var LABPRO-teamet på studietur til København hvor bl.a. Novozymes blev besøgt. 

 

5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

Der er blevet kommenteret og orienteret undervejs på mødet. 

Anne: KMC skal have praktikant fra PRO21 til januar. Praktikforløbet kommer til at foregå i 

produktionen, hvor der er mange processer, der kan optimeres på. 

 

6. Næste møde 

Mandag d. 06.03.23 kl. 16-19 er der fælles uddannelsesudvalgsmøde på EAMV i Herning. 

 

 

7. Evt. 

Der var ikke noget til dette punkt. 

 


