
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for 
tandklinikassistentuddannelsen 

 
Dato: 5. december 2017 
Forplejning: Middag. 
 

Tid: kl. 17.30 Sted: Annekset 
 

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

LUU:       

 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen    

 Shahram Khorami SH  KL        Afbud 

 Bente Mentz BM  HK    

 Helle Rahbek HR  HK           

        

Elevrepræsentant:       

 Cecilie Skovbjerg CB  Herningsholm Erhvervsskole   Afbud 

        

Lærerrepræsentant       

 Ulla-Britt Sandfeld UBS  Herningsholm Erhvervsskole  X  

       

Ledelsesrepræsentant       

 Maiken Dahl MKD  Herningsholm Erhvervsskole x   

        

        

Gæster:       

       

 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde d. 15.8-2017  

a. Referatet godkendes 

b. Svaret på brevet til FUTKA blev diskuteret 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

Skolen: 

Vi starter, efter at have forespurgt ministeriet, et GF2 den 20. december 2017. På nuværende 

tidspunkt er der 27 elever på holdet, hvoraf 3 elever kommer fra GF1. 

Skolen kommer derfor først til at skulle gøre brug af de 21 kvotepladser til sommer. Vi skal i løbet af 

foråret have udarbejdet forskellige typer af opgaver, som skal bruges i forbindelse med udvælgelsen 

kvoteeleverne.  

Herningsholms Erhvervsskole arbejder tæt sammen med UU-vejlederne, så de forstår de nye regler 

omkring kvote på uddannelsen og derved kan vejlede kommende elever på kvalificeret vis til at søge 

ind på uddannelsen. 

 

3. Praktikpladssituationen 

AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Vi har fået tildelt midler fra AUB. Skolen har fået udarbejdet en brochure, som bruges i forbindelse 

med det opsøgende arbejde. UBS besøger i løbet af efteråret klinikkerne i vores område og orienterer 



 

omkring de nye regler vedrørende elever og forsøger i denne forbindelse at skaffe praktikpladser. Vi 

har ansat en vikar til at dække undervisningen, mens der bliver kørt opsøgende virksomhed. 

Vi planlægger, at der desuden skal bruges AUB-midler til et foredrag omkring ”Takt og Tone” og til 

oplæg omkring skrivning af ansøgninger. 

 

4. Skolepraktiksituationen 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med SKT Århus omkring skolepraktik. De ændrede regler fra VFU 

af 3 måneders varighed til 2x3 ugers VFP gør det meget svært for os i at tilbyde skolepraktik på 

Herningsholms Erhvervsskole. Vi vil i stedet bruge flere kræfter på at skaffe praktikpladser. 

  

5. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

I uge 7 og 8 vil lærerteamet forsøge at færdiggøre LUP for både grundforløb og hovedforløb. 

De nye Lup’er skal være dynamiske og let forståelige. 

    

6. Efteruddannelse  

Forslag til kurser 

3-D scanning, røntgen, styring af klinikhygiejne. 

Forhåbentligt kan der komme mere gang i AMU-kurser, nu hvor kursusdagene ikke længere kan 

udbetales. 

 

7. Status på trepartsforhandlingen.  

Som beskrevet tidligere bruger vi mange kræfter på at løse problematikken med kvote på 

uddannelsen. 

  

8. Næste møde: 23. maj 2018 kl. 17.30 

 

 

 
 

  . 


