
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for tandklinikassistent  
 

Dato: 30. maj 2017 
 

 Tid: kl. 17:30 til 18:30 Sted: Aulaen 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med 
afbud: 

Uden 
afbud: 

LUU:      

 Louise Kold LK  Tandlægeforeningen   

 Shahram Khorami SH  KL   

 Bente Mentz BM  HK   

 Helle Rahbek HR  HK x  

       

       

Elevrepræsentant:      

 Cecilie Skovbjerg CB  Herningsholm 
Erhvervsskole 

  

       

Lærer repræsentant      

 Eva Gisselbæk EGP  Herningsholm 
Erhvervsskole 

  

Ledelses repræsentant      

 Maiken Dahl MKD  Herningsholm 
Erhvervsskole 

  

 Martin L. Holmgaard MLH  Herningsholm 
Erhvervsskole 

  

Gæster:      

      

      

      

Referent: Eva Gisselbæk 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde d. 20.2.17.  

a. Godkendelse af referat – ok. 

b. Opfølgning på beslutninger – der er valgt en elevrepræsentant. 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden – glad for informationer fra skolen i forbindelse med elever og kurser. 

b. Skolen 

Maiken er blevet uddannelsesleder for tand og frisør. 

Den nye direktør har været ansat i 2 måneder. 

Rikke er på barsel og Jeanette er vikar. 

Der arbejdes med ny struktur omkring brobygning og introkurser for folkeskolen. 

Afsluttende skoleprøve: 18 elever har været til skoleprøve de sidste to dage. 

Der er pt 16 elever på grundforløb, 6 har fået praktikplads, flere er på vej. 

Orienteret om talentspor som kan vælges fra 1.8.17. der udvikles et fælles materiale sammen 

med de andre skoler. 



 

 

c. Elevrepræsentanten – oplever at tandklinikerne også interesserer sig for elevernes skoleforløb. 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler – der er søgt om midler til efteråret. 

b. Rekruttering – der skal bruges midler til opsøgende arbejde for at få flere praktikpladser. 

4. Skolepraktiksituationen – og status på trepartsaftale 

Skolen har lige nu 4 elever i skolepraktik. 

Den kommende trepartsaftale: her er målet at der skal skaffes flere praktikpladser. Der må maks. være 

2x3 uger virksomhedspraktik i den nye skolepraktik. Skolen har søgt om dispensation, hvilket ikke er 

godkendt. 

Skolen har møde med SKT Aarhus for evt. at lave et samarbejde omkring den kommende skolepraktik. 

Der indkaldes evt. til et ekstraordinært møde omkring den nye trepartsaftale, her skal der tages stilling 

til hvordan der skal informeres om de nye tiltag. Evt. samarbejde med tandlægekredsen. 

Der vil muligvis komme en dimensionering på uddannelsen. Sidst i juni vil der komme en udmelding om 

der kommer en kvote og i december meldes antal ud til skolen, det nye optag gælder fra 1.1.18. 

5. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) der er planer om at udarbejde 

en ny LUP i løbet af juni måned, godkendes til næste møde.  Forslag om at eleverne arbejder mere 

med hvordan de kan stille ønsker til en praktik. 

6. Samarbejdsaftale med HK og organisationerne – der skal laves aftaler med HK fra efteråret omkring 

besøg på GF2 og HF. 

7. Efteruddannelse 

a. Udbud af tandrensning i uge 36 sammen med H2. 

8. Næste møde: 

- D. 2017.12.04 kl. 17.30 i Annekset 

- D. 2018.05.23 kl. 17.30 i Annekset 

9. Eventuelt – kort snak om fordele/ulemper ved gruppearbejde og valg af grupper.  

Kold tandlægecenter vil gerne fremstille nogle videoer med operationer, vil også gerne have besøg 

af 3-4 motiverede elever.    

 


