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Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for 
tandklinikassistentuddannelsen 

 

Dato: 3. dec. 2019 

 

 

Tid: kl. 17.30 Sted: Annekset 

 

Mødedeltagere: Int:  Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 

LUU:       

 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen   x 

 Shahram Khorami SH  KL         

 Bente Mentz BM  HK    

 Helle Rahbek HR  HK           

Elevrepræsentant:       

 Lars Hilton 
Lauritzen  

LL  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

   

 Maiken Sø Nielsen MSN  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

   

Lærerrepræsentant:       

 Ulla-Britt Sandfeld UBS  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

       X  

Ledelsesrepræsentant:       

 Maiken Dahl MKD  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

       X   

 Martin L. Holmgaard MLH  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

  x 

Gæster:       
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1. Referat fra møde d. 21. maj. 2019 blev godkendt. 

MKD viste udvalget reklamefilmen, som skolen har fået udarbejdet. Der findes en 
kortere udgave til de sociale medier. Der var stor enighed om i udvalget, at filmen 
var en succes og at den var anvendelig i forhold til at rekruttere flere elever. 

 

2. Meddelelser/orientering fra skolen: 
 
Ophør af kvote: 

MKD orienterede om afskaffelsen af dimensioneringen i 2020 og rejste 
spørgsmålet, hvordan vi får budskabet ud til klinikkerne? BM nævnte, at det burde 
være en opgave tandlægeforeningen påtog sig. Som skole vil vi gøre opmærksom 
på nyheden gennem det opsøgende arbejde, de sociale medier og vores 
hjemmeside 

Vi debatterede de sproglige udfordringer forbundet med frit optag. Der var enighed i 
udvalget om, at det har en meget stor betydning, at eleven kan kommunikere på 
dansk og være i stand til at læse og forstå de mange fagudtryk. Vi aftalte, at der ved 
introsamtalen skulle være en læse og forstå opgave fra grundbogen.  

Talentspor: 

I den sidste nye bekendtgørelse er talentsporet blevet gjort frivilligt. Vi har valgt at 
fortsætte med profylakse og supragingival scaling, da vi ser en værdi i at kunne 
udfordre de stærkeste elever. 

 LL har gennemført et talentforløb på skolen og er den vej blevet afklaret i forhold til 
at videreuddanne sig til tandplejer. 

3. Praktikpladssituationen 
 
Vi fik tildelt 95000 kr. af AUB til at lette overgangen fra grundforløb til hovedforløb. 
 
Pengene er blevet brugt til forskellige foredragsholdere og til opsøgende 
virksomhed. 
 
Vi har igen i år haft stor succes med ”elevdating”. Der er 15 elever på grundforløbet 
og 13 har på nuværende tidspunkt fået praktikplads og vi sender derfor ingen i 
skolepraktik i Århus. 

 

4. Den lokale undervisningsplan bliver revideret forår 2020. 
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5. Efteruddannelse: 
 
Vi har ikke afholdt kurser siden sidste møde. Der er næsten ingen kursister på 
AMU-kurser på landsplan. Vi har stort set heller ingen efterspørgsel. 

 

6. Næste møde: 26/5 2020 
 
 

 

7. Evt. 
 

BM refererede fra sidste FUTKA-møde. Emner som skills, godkendelses af klinikker 
og EUX var blevet diskuteret. Skills og EUX tales der videre om til mødet mellem 
FUTKA og skolerne til februar. 

BM har vist vores folder til FUTKA, som responderede positivt. 

 

HR spurgte til 10. klasserne på skolen. Vi skal have et tandforløb med 23 elever fra 
uge 2 til 6. 

I Grundskoleenheden bliver der gjort et stort stykke arbejde for at få 
folkeskoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse 

 
 
 

              

 

              

 

    

 


