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Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for 
tandklinikassistentuddannelsen 

 
Dato: 21. maj 2019 

 

Tid: kl. 17.30 Sted: Annekset 

 

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

LUU:       

 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen    

 Shahram Khorami SH  KL        X 

 Bente Mentz BM  HK    

 Helle Rahbek HR  HK           

Elevrepræsentant:       

 Lars Hilton 
Lauritzen  

LL  Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier 

   

 Louise Østergaard LØ  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. 4. dec. 2018 blev godkendt  

 

 

2. Meddelelser/orientering fra skolen 

Dimensioneringen af uddannelsen fylder rigtig meget i det daglige arbejde, vi skal have tiltrukket 
mange flere elever til uddannelsen. 

I 2019 har vi 26 kvotepladser, men det har knebet meget med at få nok ansøgere. 

MKD sidder i et udvalg på skolen, som arbejder med kvoten. Det drejer sig om at gøre det nemmere 
for eleverne at søge ind, retorikken på hjemmesiden er under lup, der udarbejdes nye brochurer og 
der er fokus på kontakten til de elever, der har søgt ind. Eleverne skal blandt andet hurtigt 
informeres om dagen for kvoteoptag og i det hele taget være i tættere kontakt med skolen, så de 
ikke går andre veje. 

MKD har besøgt UU-vejledningen i Herning og Ikast og informeret omkring uddannelsen og aflivet 
myten omkring, at det kræver en praktikplads at starte på grundforløbet. 

MKD har taget initiativ til at vi i samarbejde med de andre skoler, Tandlægeforeningen og FUTKA 
fået lavet en film omkring uddannelsen. Det er Studio 1-2 fra Herning, som har optaget filmen på 
skolen og på en klinik i Herning. VI har meget store forventninger til filmen og håber den vil skaffe 
mange nye elever. Filmen skal ligge på vores hjemmeside og ligeledes promoveres på de sociale 
medier. 

Grundskolen har udarbejdet et katalog med emner, som elever på forskellige klassetrin i folkeskolen 
kan melde sig til. Eleverne er på besøg en enkelt dag. Vi byder i afdelingen ind med to emner ”Hvor 
levende er din hånd”? og ”Hvor sød er din tand? Det drejer sig om, at få eleverne i folkeskolen til at 
blive interesseret i at få en erhvervsuddannelse på længere sigt. 

 

Skolen får 110 10. klasses elever til august. Eleverne skal høre til i ”Handelshuset”. Eleverne skal 
have valgfag ude i afdelingerne, så de kommer på besøg i tandafdelingen. Der er ligeledes lavet en 
aftale med 10. klasse i Ikast-Brande kommune omkring valgfag på skolen. 

 

Der er kommet ny bekendtgørelse for tandklinikassistentuddannelsen og for grundfagene naturfag 
og psykologi. Talentspor er gjort frivilligt for skolerne. Vi har besluttet at fortsætte med at have 
talentspor, da vi gene vil give de dygtige elever større udfordringer. 

 

Vi har deltaget i et arbejde sammen med de andre skoler omkring grundforløbsprøven. Vi skulle 
tydeliggøre målene for eleverne og ensarte selve prøvedagen. FUTKA ser på det afleverede 
materiale til efteråret. 

Elevplan lukkes ned i begyndelsen af juni og vi overgår til et nyt system Ludus, hvor skolen deltager i 
et pilotprojekt. 
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Vi har lavet en FB-profil Herningsholm tandklinikassistent for at gøre os mere synlige. I må meget 
gerne like vores side. 

 

 

3. Praktikpladssituationen 

VI har søgt om 95000 kr. fra AUB. Vi får svar den 1. juni 2019. 

AUB-midlerne er søgt til at lette overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. 

Pengene skal bruges til UBS besøger klinikkerne i vores område, til foredrag, elevdating og til hjælp 
til ansøgninger. 

VI har udarbejdet nye brochurer, som skal medbringes ved det opsøgende arbejde på klinikkerne. 

Vi har 12 elever på GF2. 11 har fået praktikplads. 3 elever er desværre udmeldt. 

VI har 16 kvotepladser tilbage til august og har på nuværende tidspunkt 16 ansøgninger. Vi afholder 
kvoteprøve den 12. juni 2019.  

 

4. Den lokale undervisningsplan (LUP) 

Da vi er ved at lave ændringer i undervisningen for HF, vil vi henover sommeren revidere 
undervisningsplanen. 

 
5. VI afholder et AMU-kursus den 3-5 juni 2019 i ”Tandrensning og forebyggelse af gingivitis og 

marginal parodontitis. Det planlagte kursus for praktikvejledere må desværre aflyses pga. for få 
tilmeldte. 

6. Næste møde: Den 3. december 2019 

7. Eventuelt 

LK fortalte, at det kræver mange flere ressourcer at have mesterlære elever og at de på klinikken 
fortrak at rekruttere fra GF. 

Udvalget roste skolen og lærerteamet meget for at gøre et stort stykke arbejde både i forhold til 
dimensioneringen og for altid at have fokus på at udvikle og forbedre undervisningen for eleverne.  

 

 


