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Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for 
tandklinikassistentuddannelsen den 20. februar 2017 

 
 

1. Velkomst ved Martin Lyhne Holmgaard herunder præsentation af Maiken Dahl som ny teamleder 

for tand og frisør.  

Afbud fra Louise Kold. 

 

2. Referat fra møde d. 25. maj 2016 godkendt 

 

3. Meddelelser fra skolen 

Ny trepartsaftale som vil efter alt at dømme medføre store ændringer for 

tandklinikassistentuddannelsen. 

Skolepraktik-elevene kan formodentlig i fremtiden kun komme i praktik på klinikkerne 2x3 uger. 

Det betyder, at eleverne skal være på skolen den resterende tid, inden de får en praktikaftale. 

Skolen finder det ikke realistisk at ansætte en tandlæge med ydernummer, så andre muligheder 

undersøges. Skolen er i dialog med FUTKA og andre skoler for at finde en løsning, så der fortsat vil 

være skolepraktik på Herningsholm Erhvervsskole. 

Ligeledes kommer der formodentlig kvote på optag til GF2. Kvoten træder angiveligt i kraft januar 

2018. 

Skolen overvejer et informationsmøde for tandlægerne i området for at informere om ændringerne  

for uddannelsen. 

 

Allan Kortnum er ansat som ny direktør for Herningsholm Erhvervsskole fra den 1. april 2017. 

 

Der er ansat 2 nye undervisere Rikke Bergholdt Fredriksen og Jeannette Rafn. Jeannette skal være 

vikar for Rikke, når hun går på barsel til april og for Ulla-Britt Sandfeld, som skal på efteruddannelse 

forår 2017. 

 

Der var enighed i udvalget om at forsøge at få en elevrepræsentant med til næste møde. Skolen 

forsøger at finde en elev, som har lyst til at deltage i arbejdet 

 

4. Praktikpladssituationen 
Praktikpladssituationen har været meget vanskelig i efteråret. Vi har kun modtaget få 
stillingsopslag - meget færre end halvåret før. På GF2 har ca. halvdelen af de 28 elever fået en 
praktikplads. 
 
I efteråret 2016 fik vi tildelt AUB-midler (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag). Pengene blev brugt 
til opsøgende virksomhed på mange klinikker i området. Det lykkedes kun at få en ”elevdating” op 
at stå. Projektet medførte 5 praktikpladser. 
Lad os håbe bliver der brug for flere elever i fremtiden pga. de øgede krav til hygiejne på 
tandklinikkerne. 
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5. Skolepraktiksituationen 

På nuværende tidspunkt er der 5 nye skolepraktikanter, som lige er startet i praktik. Alle 

skolepraktikanter fra tidligere hold har fået praktikplads. Mange elever vælger skolepraktik fra pga. 

økonomien. 

 

6. Efteruddannelse 

Skolen afholder kun et AMU kursus i 2017 ”Forebyggelse af gingivitis og parodontitis”. Udvalget 

diskuterede, hvorfor det er så svært at få tandklinikassistenter til at komme på efteruddannelse. De 

tre uddannelsesdage bliver ofte ikke anvendt. Måske kan de nye tilsynsregler og 

overenskomstforhandlinger være med til at få flere på kursus. Der var enighed om, at der ikke 

mangler information omkring kurserne. 

 

7. Lokal undervisningsplan (LUP) 

I foråret går lærergruppen i gang med at udarbejde en ny lokal undervisningsplan, som i fremtiden 

skal ligge på One Note. Undervisningsplanen skal udarbejdes så den bliver et dynamisk 

arbejdsredskab, som kan bruges i det daglige arbejde og som bliver let læselig. 

 

8. Orientering af HK på GF2 og sidste hovedforløb 

MHL har haft møde med HK. 

HK kontakter os angående besøg. 

 

9. Næste møder: 

 30.maj 2017 kl. 17.30 i Annekset 

 6. december 2017. 17.30 i Annekset 

 

 

 

 

 

 

Referent/ubs 

 

   

 


