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Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for 
tandklinikassistentuddannelsen 

 
Dato: 14. dec. 2020 

 

 

Tid: kl. 17.30 Sted: Teams møde 

 

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

LUU:       

 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen    

 Shahram Khorami SH  KL    

 Bente Mentz BM  HK    

 Helle Rahbek HR  HK    

Elevrepræsentant:       

 Stinne Gissel 
Nielsen 

SGN  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

  X 

 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 

   

Gæster:       

 

 

 

 



 

 
 

Side 2 af 4 
 

Referat 

1. Referat fra seneste møde d. 3.12.2019 blev godkendt                 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. LK omtalte Covid-19 situationen og roste i den forbindelse skolen for stor fleksibilitet i forhold til 

ændring af HF, så eleverne kunne komme på skole i nedlukningsperioden. 

 

b. MKD orienterede om Covid-19 situationen på skolen. Vi har heldigvis kun haft få tilfælde på 

skolen. Der er i afdelingen udarbejdet særlige retningslinjer, som eleverne skal følge i forhold til 

værnemidler, indgange, spisning, rengøring af arbejdspladser, sygdom mv. Nu er vi igen lukket 

ned, men kan drage stor nytte af erfaringerne fra foråret i forhold til fjernundervisning. 

 

På tandklinikassistentuddannelsen er der heldigvis ikke dimensionering 2021. 

 

En ambitiøs Trepartsaftale for 2021er vedtaget med et budget på 500 millioner. Formålet er at 

skaffe flere praktikpladser. Efter 15 uger skal 60 % af eleverne have en praktikplads og efter 20 

uger 80%. Pengene administreres af de faglige udvalg. Klinikkerne vil få et større AUB tilskud, 

når eleverne er på skole. Skolerne får en større opgave med at finde praktikpladser, hvilket 

allerede fungerer hos os. 

 

På Herningsholm er der stor fokus på at minimere frafald. I denne forbindelse er der blevet ansat 

en kvalitetschef. Der er ligeledes blevet oprettet to stillinger til at styre SPS-arbejdet på skolen, 

så vi har mulighed for at fastholde flere elever. 

 

På skoleledermødet var der tale om ændringer af bekendtgørelsen. Ministeriet og faglige udvalg 

vil se på fagene og længden på uddannelsen. Vi og eleverne har et stort ønske om at få 

forlænget HF, da de er meget korte i forhold til den tunge teori. 

 

3. Praktikpladssituationen 

Vi afslutter 14 elever til januar 2021, hvor alle har praktikplads. På det nye grundforløb er der på 

nuværende tidspunkt 23 elever. Der er mange over 25 år som har været til RKV. 
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Vi har fået tildelt 55.000 kr. af AUB som skal bruges til at lette overgangen fra grundforløb til 

hovedforløb. 

Pengene bliver anvendt til foredrag og opsøgende virksomhed ved besøg/telefon/mail. Det 

opsøgende arbejde har en lidt anderledes karakter på grund af Corona. 

 

4. Lokal undervisningsplan 

Inden august 2021 skal vi udarbejde en ny lokal undervisningsplan, som skal være kortfattet og et 

brugbart redskab for underviserne. Der er på skolen ved at blive udarbejdet en skabelon til formålet. 

 

5. Efteruddannelse 

Vi har på nuværende tidspunkt ingen planlagte efteruddannelseskurser. 

 

6. Næste møde 26/5 2021 

 

7. Eventuelt 

BM orienterede udvalget omkring emner, der arbejdes med i FUTKA.  

Tandlægeforeningen har udarbejdet en flyer til kommende elever, som kan rekvireres. Dejligt med 

nyt materiale. 

Måske kan det blive en realitet at tandklinikassistentuddannelsen kan komme til at deltage i Skills. 

Der arbejdes på sagen fra HK og skolen. Tandlægeforeningen overvejer emnet. Euro Skills er i 

Herning 2025. 

Der arbejdes stadigvæk med at EUX kan blive en mulighed for uddannelsen. 

LK foreslog at der kunne udarbejdes et talentforløb med økonomiske og administrative fag. 
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