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Referat af møde i uddannelsesudvalget for Produktionsteknologuddannelsen samt AU i 
(Innovation), produkt og produktion samt AU i International transport og logistik 

 
 

 

Mødedato 09-02-2021 

Mødested Online, Teams 

 

Mødedeltagere Jens Ole M. Olesen, Formand, TL MidtVest (JOMO) 
Dan Blytækker, KVM Industrimaskiner (DB) 
Anette Becker Berg, EAMV (AEB) 
Maria-Louise Ørts, EAMV (MOE) 
Rene Nielsen, Skjern Paper A/S (RN) 
Mark Hassing Christensen, studerende (MHC) 
Thomas Brincker Jensen, studerende (TBJ) 
 

Afbud  

John Bang Mathiasen, BTECH-AU (JBM) 
Brian Dyrmose, EAMV (BD) 
 

Referent Maria-Louise 

 

 
 
 
Dagsorden: 
 

• Godkendelse af referat fra sidste møde – hermed godkendt 

• Meddelelser fra formandskabet – næstformand skal findes, skal på dagsorden næste gang. 

Mangler en fra arbejdsgiver/aftager. MaLou kontakter lige gamle studerende med henblik på 

dette.  

Ledighedsstatistikken faldt i november og steg igen i december. Vi har ikke data for januar 

endnu. Ligger på 6% i ledighed 

Dan fortæller også om fremgang og udvidelser af virksomheder, samt køber nye maskiner. 

• Kort intro af mødedeltager 

• Planlægning af kommende møder i 2021 – Rikke skal indkalde til september mødet, 4. maj 

skal indkaldes 15.30-17.30, 30. november 15.30-17.30 

• Virksomhederne efter Covid-19 (Fælles uddannelsesudvalgsmødet skulle have handlet om 

dette) Fantastisk at alle 4. semester studerende er i praktik selvom der er covid-19. 2. 

semester projekter bliver sat i søen snarest og vi håber at der er virksomheder, der vil have 

optimeringsprojekter selvom at der er covid-19. 

• Sager til behandling 

Aktuelle emner jf årshjul – evalueringerne er ikke klar til fremlæggelse endnu, og dermed 

med på næste møde 

Bæredygtighed og verdensmålene er meget vigtige – og kan de små og mellemstore 

virksomheder selv løfte denne opgave. Studerende skal komme med nye værktøj og ideer. 

Det kommer til at accelerere og behovet bliver tydeligt. (kaninen og forlygterne      ) 
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Mark og Thomas – følger vi med. Webinar (MADE) bæredygtigt 3D print og foredrag. De 

har også været indblandet i projekter fra væksthuset. 

• Bæredygtighed og verdensmål – evt foredrag fra AU evt i forhold til (Thea Lyng Thomsen, 

bæredygtig Herning) Frank Engelbredt, Lifestyle og et eller andet mere. 

produktionsteknologuddannelsen. Evt bæredygtighed i 3. semester (Når vi vender den på 

hovedet) 

• Anette gennemgik kort frafald på produktionsteknolog-uddannelsen. Ledighedens procent er 

lidt sær at aflæse. TL har et tal og EAMV har et noget højere tal. Jens Ole prøver at kigge 

tilbage for at se forskellen. Anette tjekker skæringsdato 

• Kvalitetsrapporten ser fin, eneste men er studieaktiviteten, der ligger den lidt for lavt. Den 

ligger på 33 timer pr uge, hvor den skulle ligge på 35 timer. Dette skyldtes hjemsendelsen 

pga corona. Mark og Thomas synes at der er meget intensiv men synes at 3-kløveret 

(underviserne) har sat det godt op. 

• Mark og Thomas blev bedt om at tænke på – hvad kan gøres online og hvad kan ikke. Disse 

input skal bruges senere. 

• Næste møde 

- Forespørgsel fra administrationen, kan man nøjes med indkaldelsen via kalenderen og så 

opdateres denne med dagsorden mm. undervejs, så der ikke udsendes flere mails til alle 

deltagere? Det kan vi godt – ved problemer kontaktes Rikke.  

Og er der andre ønsker? 

• Evt. 

o Evaluering skal med på næste møde 

o Mødet i november – erfaringer for onlineundervisning (Mark og Thomas) 


