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Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for 

tandklinikassistentuddannelsen 

Den 26. maj 2021 

 

 

 

  

 

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

LUU:       

 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen   x 

 Shahram Khorami SH  KL   x 

 Bente Mentz BM  HK    

 Helle Rahbek HR  HK    

Elevrepræsentant:       

 Stinne Gissel 

Nielsen 

SGN  Herningsholm 

Erhvervsskole & Gymnasier 

   

 Maiken Sø Nielsen MSN  Herningsholm 

Erhvervsskole & Gymnasier 

  X 

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:       

 

 



 

 
 

Side 2 af 3 

 

 

Referat 

1. Referat fra seneste møde d. 14.12-2020  

Referatet blev godkendt 

 

2. Meddelelser/orientering fra skolen ved MKD: 

En af vores undervisere går på pension den 1. august 2021. Stillingen er slået op og der er 14 

ansøgninger og en del opkald. 

Nye tiltag på skolen: 

Der bliver foretaget screeninger af alle GF1 og GF2 elever, så vi kan give dem den bedst mulige 

hjælp. Det er nu blevet muligt at få SPS støtte pga. diagnoser. Der er lige blevet oprettet en SPS-

enhed med 4 medarbejdere på skolen, som får sat støttetimerne i system. Vi læser ofte selv timerne 

i afdelingen, hvis det er muligt. 

Vores nye kommunikationschef er ved at få fremstillet film omkring de forskellige uddannelser til 

brug på de sociale medier. Vi havde besøg af filmholdet i sidste uge og ser frem til at se det endelige 

resultat.  

Til august er der 30 elever tilmeldt til GF1 og 26 til GF2. Vi tiltrækker rigtig mange elever over 25 år 

på tandklinikassistentuddannelsen, hvilket er rigtig godt, men vi vil forsøge at rekruttere flere unge 

fra vores gymnasier. 

På GF2 som vi afslutter i juni måned mangler 4 elever at få praktikplads. Der har været mange 

elevpladser, men vi har ikke kunne besætte dem af geografiske grunde. 

MKD har talt med vores vejleder angående henvendelser omkring EUX og 

tandklinikassistentuddannelsen. På nuværende tidspunkt har der ingen forespørgsler været. 

Trepartsaftale: 

Trepartsaftalen drejer sig om, at flere unge får en uddannelsesaftale. Der er afsat 500 millioner, som 

fordeles til de faglige udvalg. 

I 2022 skal 60 % på GF2 tand have fået en uddannelsesaftale efter 15 uger og 80 % efter 20 uger. 

Det opgøres på landsplan, men hver enkelt skole kan blive udtaget til kontrol. 

I 2026 skal alle uddannelser leve op til ovennævnte krav. 

FUTKA har henvendt sig til alle skoler for at undersøge hvilke udfordringer skolerne står med, så 

uddannelsen kan løftes i fællesskab. 

Undervisere fra de forskellige skoler har samlet kommet med et forslag til FUTKA omkring ændringer 

i praktikmålene. Vi har fået oprettet et fællesteam på Teams, så vi kan arbejde endnu tættere 

sammen i fremtiden. 
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Vi er blevet demonstrationsfag ved Skills. Vi håber at komme rigtig med i fremtiden, da det giver god 

reklame for uddannelsen. 

Vi skal i gang med at revidere den lokale undervisningsplan kaldet LUP. I modtager den i løbet af 

juni måned til underskrift. 

I dag har vi lige fået bevillingen til nye AUB-midler. Vi fik 65.000 kr. som skal bruges til opsøgende 

arbejde. 

På skolen er der selvtest to gange ugentligt for Corona, det fungerer rigtig godt. 

VI har ikke afholdt AMU-kurser grundet Corona. 

 

Der var ingen punkter under evt. 

 

Næste møde den 7. december 2021 kl. 17.30 

 

 

 

 


