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Mødets dagsorden 

1. Velkomst (Birgitte L. Sørensen) 

2. Kort rundvisning i Odense Renovations nye tilbygning (ca. 15 min.) 

3. Status for uddannelsen – Tabellerne 1, 2, 4 samt bilag 1 (Birgitte L. Sørensen) 

4. Opfølgning på handleplan fra sidste års møde i aftagerpanelet – bilag 2  
(Birgitte L. Sørensen) 

Referat 
Emne: Aftagerpanelmøde for kandidatuddannelsen i miljøteknologi 
 
Dato og tidspunkt: 

 
15. november 2017, kl. 12.30 – 15.00 

 
Sted: 

 
Odense Renovation, Snapindvej 21, 5200 Odense V 

 
Deltagere: 

 
Jan Thrane (Odense Renovation), Peer Andersen (Fjern-
varme Fyn), Søren Nielsen (Dansk Miljørådgivning), Mogens 
M. Møller (Miljøforum Fyn), Per Haugsted Petersen (Ram-
bøll), Christian Tønnesen (Faaborg-Midtfyn Kommune), 
Mette Smedegaard Hansen (NGF Nature Energy), Birgitte L. 
Sørensen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Henrik 
Wenzel (SDU, Lektor, Centerleder), Ciprian Cimpan (SDU, 
Postdoc), Gang Liu (SDU, Lektor), Per Æbelø (SDU, Speci-
alkonsulent, Kvalitetskoordinator), Peter K. Schibye (tidligere 
studerende SDU), Mette Pedersen (SDU, Institutsekretær) 
 

Afbud fra: Christian Tønnesen (Faaborg-Midtfyn Kommune), Ciprian 
Cimpan (SDU, Postdoc), Gang Liu (SDU, Lektor), Per Æbelø 
(SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator) 
 

Mødeleder: 
 
Referent: 

Birgitte L. Sørensen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator) 
 
Mette Pedersen (SDU, Institutsekretær) 

  



 

 Side 2 

5. Præsentation af speciale: ”Methodology and Knowledge Platform for the Re-
source Recovery from Selected E-Waste”, Peter K. Schibye (15-20 min.) 

6. Ny web platform “Sustainable Bureau” (Henrik Wenzel) 
a. Præsentation 
b. Drøftelse af konceptet 

7. Eventuelt 

 

Referat af mødet 

Ad 1: Velkomst 

Birgitte bød velkommen og gennemgik kort mødets dagsorden. Samtidig lød en stor tak 
til Jan Thrane, Odense Renovation, som havde tilbudt at være vært ved dagens møde. 

 

Ad 2: Kort rundvisning i Odense Renovations nye tilbygning 

Dorthe Lind Christensen, Funktionsleder ved Odense Renovation, præsenterede ho-
vedpunkter fra den proces, Odense Renovation har gennemgået i forbindelse med ind-
retning af afdelingens nye kontor- og mødefaciliteter.  

Historien i indretningen afspejler mange af de elementer, der er vigtige for Odense Re-
novation: 

- Det grønne 
- Det historiske 
- Det personlige  
- Det æstetiske 
- Det tekniske 

 
Den efterfølgende rundvisning var spændende og meget inspirerende. Med tilladelse 
fra Odense Renovation er Dorthes PowerPoint præsentation vedhæftet. 

 

Ad 3: Status for uddannelsen – Tabellerne 1, 2, 4 samt bilag 1 

Birgitte redegjorde for uddannelsens nøgletal med fokus bl.a. på  

- Frafald 
- Beskæftigelse 

Frafald på SDU opgøres pr. 1. oktober og én forklaring på den forholdsmæssigt høje 
frafaldsprocent er, at studerende, som aldrig er mødt på uddannelsen, tælles med i fra-
faldsprocenten, hvilket giver et misvisende billede af den reelle frafaldsprocent. Den re-
elle frafaldsprocent er kun omkring 1-2 studerende pr. årgang, hvilket er lavt. 
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Nøgletallet ”Beskæftigelse” omhandler dimittendernes evne til at finde arbejde efter 
endt uddannelse. Området er et generelt fokuspunkt fra regeringens side og har bl.a. til 
formål at skabe overblik over, hvorvidt udenlandske studerende bliver i Danmark efter 
endt uddannelse. 

Aftagerne spurgte ind til beskæftigelsesprocenten og fordelingen mellem danske og 
udenlandske studerende i forhold til job i Danmark? Birgitte havde ikke kendskab til den 
specifikke fordeling, men vil arbejde videre med analyse heraf og levere overblik over 
dette til næste møde.  

Birgitte gennemgik herefter kort nøgletal fra ministeriet (http://ug.dk) i forhold til natio-
nale statistikker. 

Aftagerne gav udtryk for, at det fremadrettet kunne være interessant med en analyse 
af, hvorvidt dimittender primært ender i offentlige eller private virksomheder. Uddannel-
sen tog dette til efterretning og vil til næste møde, så vidt muligt, levere en oversigt, 
som skitserer denne udvikling. 

Aftagerpanelet spurgte ind til, hvorvidt det er en udfordring, at dimittender ikke i til-
strækkeligt omfang kan begå sig på dansk. Der er enighed om, at denne problematik 
kan være medvirkende årsag til, at de studerende er udfordrede i forhold til at finde job 
i Danmark efter endt uddannelse. Dette kan også være medvirkende årsag til beskæfti-
gelsestallene. Der eksisterer ikke for nuværende tilgængelige SDU-data for, om Miljø-
teknologi-uddannelsen har et specielt stort antal udenlandske studerende i populatio-
nen sammenlignet med tilsvarende uddannelser. 

 

Ad 4: Opfølgning på handleplan fra sidste års møde i aftagerpanelet – bilag 2 

Birgitte opridsede kort udfaldet af sidste års møde med aftagerpanelet og den hand-
lingsplan, som dette møde affødte. Henrik Wenzel tilføjede, at uddannelsen har stort 
udbytte af møderne i aftagerpanelet og særligt sidste års møde har været meget udbyt-
terigt og givet anledning til nye initiativer. 

Evaluering med eksterne eksperter 
Det var planen, at uddannelsen i løbet af 2017, som led i SDU’s kvalitetspolitik og 
grundlag for universitetets institutionsakkreditering, skulle have gennemført en evalue-
ring af uddannelsen med inddragelse af eksterne eksperter. Denne evaluering skal 
gennemføres mindst hvert 6. år. Processen er fra centralt hold blevet udskudt grundet 
metodeusikkerhed og SDU afventer pt. udstikning af nye retningslinjer fra ministeriet. 
Evalueringen forventes gennemført i 2018. 

Nyt tiltag 
Aftagerpanelets møde i 2016 har bl.a. medvirket til etablering af specifikt tiltag ”Sustai-
nability Bureau”. Tiltaget uddybes under pkt. 6. 

http://ug.dk/
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Ad 5: Præsentation af speciale: ”Methodology and Knowledge Platform for the 
Ressource Recovery from Selected E-waste”, Peter K. Schibye 

Peter, dimittend fra januar 2016, præsenterede sit speciale og redegjorde for sit udbytte 
af samarbejdet med eksterne virksomheder og samarbejdspartnere. 

Samarbejdet resulterede bl.a. i følgende: 

- Deltagelse i aktuelle projekter 
- Videnskabelige publikationer 
- Studiejob 
- Deltagelse i konferencer 
- Udbygning af netværk 
- Praktisk erfaring 

Peters præsentation er vedhæftet. 

 

Ad 6: Ny web platform ”Sustainability Bureau”  
a) Præsentation 
b) Drøftelse af konceptet 

a) 
Med udgangspunkt i en webbaseret beta-version præsenterede Henrik Wenzel uddan-
nelsens seneste nye tiltag ”SDU Students’ Sustainability Bureau”. Ideen er opstået bl.a. 
på baggrund af drøftelser med aftagerpanelet ved seneste møde i 2016. Det er nuvæ-
rende Ph.d. studerende, som står bag selve etableringen af platformen. 

”SDU Students’ Sustainability Bureau” er tænkt som platform for øget samspil mellem 
studerende og virksomheder / samarbejdspartnere. Det skal via ”SDU Students’ Sustai-
nability Bureau” være muligt for virksomheder, kommuner, myndigheder, organisationer 
og entreprenører at finde studerende til udførelse af projekter om bæredygtige og 
grønne løsninger. 

Det er tanken, at webplatformen skal synliggøre for både de studerende og omverde-
nen, hvad det vil sige at være ingeniør og skitsere, hvilke ingeniør-ydelser de stude-
rende kan levere og hvilke specifikke værktøjer, de studerende lærer at mestre via ud-
dannelsen (værktøjskasse). Det skal således tydeligt oplistes, hvilke ydelser, der kan 
leveres, f.eks. 

- Systemanalyse 
- Energisystem analyse 
- Cirkulær økonomi og ressourcehåndtering 
- Spildevand og vandforsyning 
- Cleantek og procesintegration i industrien 
- m.m. 
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Intentionen er, at kontakten til virksomheder, offentlige og andre aktører bliver så enkel 
og professionel som muligt, og at de får mulighed for på simpel vis at oprette projekt-
ideer, som synliggøres på platformen. Hensigten er endvidere at mindske afstanden 
mellem virksomheder og studerende. Projekter vil blive udført som enten speciale-, ba-
chelor- eller semesterprojekter. 

Ligeledes vil det på platformen være muligt at finde en liste over historiske projekter 
som kilde til inspiration. 

Projektsamarbejdet vil være en unik mulighed for samarbejdspartnere at se potentielle 
kommende medarbejdere an. Der tages ikke betaling for ydelser, men til gengæld for-
udsættes det, at man som samarbejdspartner stiller vejledningstid og data til rådighed.  

Webplatform for ”SDU Students’ Sustainability Bureau” forventes offentlig tilgængelig 
inden jul (2017). 

b) 
Som udgangspunkt blev tiltaget ”SDU Students’ Sustainability Bureau” meget positivt 
modtaget af aftagerne og vurderes at være et godt og brugbart initiativ fra uddannel-
sens side. Præsentationen affødte følgende kommentarer / forslag fra aftagergruppen: 

- ”Værktøjskassen”, som har til hensigt at skitsere kernekompetencer og potenti-
elle ydelsesområder, bør præsenteres i mindre komplekse fagtermer således, 
at f.eks. mindre private produktionsvirksomheder også bliver en del af den pri-
mære målgruppe.  

- Målgruppen skal defineres mere præcist og kommunikationslinjerne skærpes. 

- Så vidt muligt skal for tekniske betegnelser undgås. Der er behov for mere 
sproglig enkelthed. F.eks. anses uddybning af systemanalyser for komplekst 
målgruppen taget i betragtning. 

- Oplysning om kontaktmailadresse er fint, men det vurderes, at der stadig, hvis 
tiltaget skal blive en succes, er et betragteligt behov for, at der tages personlig 
kontakt til målgruppen. Målgruppen skal vide sig sikker på, at en henvendelse, 
eller et indsendt projektforslag, følges personligt op fra uddannelsens side. 
Den personlige ansvarsfølelse og opfølgning er fundamental for øget samar-
bejde og interaktion. Der ses fortsat et behov for, at ideer og samarbejdsop-
start skal ”håndbæres” ud til den enkelte virksomhed. Succes alene på grund-
lag af webbaseret kontakt vurderes som værende tvivlsom. 

- Det foreslås, at listen over historiske projekter kategoriseres, så man ikke skal 
igennem en meget lang liste for at finde et projekt inden for egen interesse-
sfære. Kategorisering vil skabe et bedre overblik over emner. 
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- Det er meget brugbart med en beskrivelse af de studerendes konkrete færdig-
heder på trods af en relativ ”blød uddannelse”. 

- Et oplagt mål med etableringen af ”SDU Students’ Sustainability Bureau”, og 
virksomhedernes mulighed for at fremsende projektideer, skal være at bryde 
vanetænkningen og skabe plads for nye tanker og ideer. Initiativet modtages 
meget positivt af aftagerpanelet. 

 

Ad 7: Eventuelt 

På baggrund af dagens møde udarbejder uddannelsen en konkret handlingsplan. 
Handlingsplanen vil indebære skærpelse og finjustering af ”SDU Students’ Sustainabi-
lity Bureau” webplatformen samt endelig lancering. Frem imod næste års møde i afta-
gerpanelet vil der være en grundig opfølgning på erfaringerne med platformen og vur-
dering af supplerende tiltag. 

Input / kommentarer fra aftagergruppen: 

- Det er et ønske fra aftagergruppen, at aftagerpanelet suppleres med yderligere 
eksterne deltagere, f.eks. nogle repræsentanter fra industrien. Panelet består 
pt. udelukkende af repræsentanter fra rådgivnings- og forsyningsbranchen.  

- Det foreslås, at der åbnes op for, at der kan inviteres flere eksterne deltagere 
fra aftagernes egne virksomheder med til de enkelte møder i aftagerpanelet. 
Dette vil især være relevant, hvis møderne, eller dele af møderne, bygges op 
omkring specifikke temaer. 

- Aftager giver udtryk for, at man gerne vil informeres yderligere om selve ud-
dannelsens opbygning og indhold. 

- Aftagerne gerne vil have et dybere indblik i, specifikt hvilke typer jobs dimitten-
derne varetager efter endt uddannelse. Ifølge aftager mangler denne indsigt 
lidt på nuværende tidspunkt.  

- Én af aftagerne gav udtryk for, at man som aftager ikke længere har isoleret 
fokus i retning af den enkelte ingeniøruddannelse, men i højere grad blot skel-
ner mellem, om man har en ingeniørbaggrund eller ej. Selve baggrunden som 
ingeniør er vigtig, herunder måden, hvorpå de studerende har lært at arbejde 
og tilegne sig viden. De specifikke opgaver hos den enkelte virksomhed, skal 
man som modtagevirksomhed nok få lært dem.  

- Der er tilfredshed med aftagerpanelmødets uformelle afholdelsesform, herun-
der at der skabes plads til input og brainstorming. Relevante studenterpræsen-
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tationer modtages positivt og skaber grundlag for god inspiration. Det er ligele-
des særdeles inspirerende, at møderne afholdes hos forskellige aftagere, hvil-
ket giver et godt indblik i hinandens styrker og kompetencer. 

Uddannelsen tager ovenstående input og kommentarer til efterretning og arbejder vi-
dere hermed. 

Praktik- og projektdag på Det Tekniske Fakultet i 2018 
Det Tekniske Fakultet inviterer igen i 2018 til Praktik- og projektdag, hvor virksomheder 
og ingeniørstuderende har mulighed for at møde hinanden til en snak om studiejob, 
praktik- eller projektsamarbejde. 

Afholdelse af Praktik- og projektdag for 2018 er fastlagt til henholdsvis 

- Torsdag den 4. maj 2018, kl. 12.00 – 15.30 
- Tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 12.00 – 15.30 

Der er ikke åbnet for tilmelding endnu, men følg gerne med på www.sdu.dk/ppdag. 

Kontakt Innovationskonsulent Lone Søvad Madsen på tek-innovation@sdu.dk for yder-
ligere information. 

Fælles aftagerpanelmøde 
Forårets fælles aftagerpanelmøde afholdes onsdag den 18. april 2018 på SDU (Audito-
rium U100) i tidsrummet 14.00 – 20.00. 

Yderligere information om dagen udsendes senere, men reservér allerede nu gerne ka-
lenderen. Til det fælles aftagerpanelmøde er aftagerpaneler for alle ingeniøruddannel-
ser inviteret. 

Studenterfestival 
For 3. år i træk arrangerer uddannelsen studenterfestival. Festivalen løber af stablen i 
juni 2018. Målgruppen er alle studerende på uddannelsen samt studerende fra Energi-
teknologiuddannelsen. 

Formålet med studenterfestivalen er, i modsætning til TEK-Innovations ”Praktik- og pro-
jektdag”, at de studerende præsenterer deres projekter for hinanden og for virksomhe-
derne. Samtidig er det en oplagt mulighed for virksomhederne for at spotte / headhunte 
talenter.  

Formålet med studenterfestivalen er at højne virksomhedssamarbejdet og fremme an-
tallet af studiejobs og praktikpladser. Samtidig er det et mål at reducere antallet af di-
mittender, der forlader Danmark efter endt uddannelse, således de forbliver i landet og 
bidrager til danske virksomheder med de kompetencer, de har tilegnet sig i løbet af ud-
dannelsen. 

http://www.sdu.dk/ppdag
mailto:tek-innovation@sdu.dk
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Næste møde i aftagerpanelet: 
Mette Smedegaard Hansen (NGF Nature Energy) tilbød at være vært ved næste års 
møde i november 2018. Lokationen forventes at blive på Heden (Midtfyn), hvor NGF 
Nature Energy behandler dagrenovation. Forslag til mødedato og supplerende informa-
tioner fremsendes snarest, så datoen kan reserveres i kalenderen. 

 

Handlingsplan: 

Emne  Handling Status 

Nøgletal  

Uddybning / analyse af: 
• Beskæftigelsesprocent (procentfordeling 

af danske og udenlandske studerende, 
der kommer i job) 

• Job i offentlige eller private virksomhe-
der (procentfordeling) 

• Hvilke typer jobs varetager dimitten-
derne? 

Uddybning 
præsenteres på 

næste møde 
(nov. 2018) 

Uddannelsens indhold  Evaluering med eksterne eksperter 
Gennemføres i 

2018 

”Sustainability Bureau”  
Skærpelse / finjustering af webplatform, her-
under inddragelse af modtagne inputs fra af-
tagerpanelet samt opfølgning på erfaringer 

Lancering 2017 

Udvidelse af  
aftagerpanelgruppen 

 
Finde repræsentanter fra f.eks. industrien 
samt eventuelt udvide panelet med flere del-
tagere fra allerede deltagende virksomheder 

Forår 2018 

 

 


