
 

Referat for møde i det lokale uddannelsesudvalg for 
tandklinikassistentuddannelsen 

 
Dato: 23. maj 2018 
 
 

Tid: kl. 17.30  
 

Mødedeltagere: Int:  Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 
LUU:       
 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen    
 Shahram Khorami SH  KL         
 Bente Mentz BM  HK    
 Helle Rahbek HR  HK           
        
Elevrepræsentant:       
 Cecilie Skovbjerg CB  Herningsholm Erhvervsskole   X 
        
Lærerrepræsentant       
 Ulla-Britt Sandfeld UBS  Herningsholm Erhvervsskole  X  
       
Ledelsesrepræsentant       
 Maiken Dahl MKD  Herningsholm Erhvervsskole X   
 Martin L. Holmgaard MLH  Herningsholm Erhvervsskole          X 
        
Gæster:       
       

 
 
Referat: 

1. Referat fra mødet d. 5.12-2018 godkendes  
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Skolen 

Dimensionering/kvote fylder rigtig meget i afdelingen lige nu. Ansøgningsfristen er den 1. juni 
2018 med kvoteprøver den 6. juni 2018. Kvoteprøven består af tre praktiske opgaver og en 
samtale. Vores kvote er i år 21 elever.  På nuværende tidspunkt er der 17 ansøgere, på samme 
tidspunkt sidste år, havde vi det dobbelte antal ansøgere. (siden mødet er der kommet flere til) 
Den samme tendens ses i hele landet efter indførelse af kvoten. Det bliver en svær opgave at 
udvælge de rigtige elever. 

  
b. Afdelingen skal have fundet en ny elevrepræsentant, da Cecilie om kort tid er færdiguddannet. 

 
c. Vi har lige haft tre talentelever på H1, som alle har valgt talentsporet profylakse og supragingival 

tandrensning. Fagene er på et højere niveau og med en større grad af selvstændighed. Der er 
meget få talentelever i DK, så meget spændende at være med i denne udvikling. 
Afdelingen har udarbejdet en folder omkring talentsporene, som blev uddelt. 

 
d. Skolen vil gerne styrke samarbejdet mellem elev, klinik og skole. Vi diskuterede i udvalget 

forskellige muligheder. Få flere klinikker på vores nyhedsmail, ringe til klinikkerne efter endt 



 

skoleforløb, få tilsendt praktikplanen på en anden måde, gøre eleverne opmærksomme på 
brugen af praktikplanen på grundforløbet, gøre det tydeligere for klinkkerne, hvad eleverne 
lærer på skolerne. Vi arbejder videre med ovennævnte forslag. 
 
 

3. Praktikpladssituationen 
a. Skolen har igen søgt AUB midler og UBS vil i denne forbindelse besøge klinikkerne i området.  Vi 

har udarbejdet et informationsmateriale, som har fokus på de forskellige måder klinikken kan 
tage elever på. 
 
BM orienterer om, at Futka vil sætte en kampagne i gang for at promovere uddannelsen, 
tidspunktet er ikke fastsat. 
 
14 elever har fået praktikplads ud af 22 mulige. 1 elev ønsker en anden uddannelse og 2 er 
stoppet pga. fravær. De sidste 5 elever kæmper stadigvæk med at finde en praktikplads. 
 

 
4. Skolepraktiksituationen 

Kun en elev vil i skolepraktik i Århus. På nuværende tidspunkt har vi overflyttet 4 elever, hvor ingen 
af dem har fået en praktikplads. 
  

5. Den lokale undervisningsplan (LUP) er stort set færdig, de sidste detaljer gøres færdige i juni. 
 

6. Efteruddannelse  
Fredag 22.6 2018 afholder vi et praktikvejlederkursus. Flere klinikker har efterspurgt kurset, men det 
kniber stadigvæk med tilmeldinger. 
 

7. Status på trepartsforhandlingen.  
Det ser ikke ud til at trepartsaftalen har haft den tilsigtede virkning, at få klinikkerne til at tage flere 
elever. 
 

8. Næste møde den 4. december 2018 kl. 17.30 
 

9. Eventuelt   


