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Welcome  
 

Welcome and presentation of the panel members 
Der blev budt velkommen til Morten Birkved og Simon Topholm 
Andersen, der er nye i panelet og til Simon Topholm Bruun, der 
deltog som stedfortræder for Tina Marie Lund Kristensen fra Fjern-
varme Fyn. 
Dernæst blev der holdt en kort præsentationsrunde.  
Mette Smedegaard Hansen var ikke tilstede under dette punkt. 
 

Agenda 

Subject  Advisory board meeting for Environmental Technology 
 

Date and time May 18, 13:30-4 pm 

Location  Zoom 
 

Invited  Mette Smedegaard Hansen (NGF Nature Energy), Jan Thrane 
(Odense Renovation), Tina Maria Lund Kristensen (Fjernvarme 
Fyn), Mogens M. Møller (Miljøforum Fyn), Per Haugsted Petersen 
(Rambøll), Vivian Andersen (Odense Kommune), Birgitte L. Søren-
sen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Morten Birkved (SDU, 
Professor MSO), Gang Liu (SDU, Lektor), Mette Smølz Skau (SDU, 
Studiekoordinator), Simon Topholm Bruun (Fjernvarme Fyn, Sted-
fortræder) 
 

Cancellation from Gang Liu, Tina Maria Lund Kristensen  

Moderator  Birgitte L. Sørensen 
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Diskussionspunkter 
 
 

1. Overgang til job og karriere 
Der er ikke tilstrækkeligt data til at kunne konkludere, hvad uddannelsens 

relativt høje ledighed skyldes. En hypotese er, at ledigheden skyldes 
antallet af internationale studerende, der ikke lærer dansk, og som der-
for ikke kan få job i Danmark efterfølgende. Der er dog for få danske 
studerende på uddannelsen, til at lave en sammenligning. Det lader til, 
at det ikke kun er det sproglige, men også de kulturelle forskelle der 
kan påvirke ledighedstallene. Miljøingeniører er traditionelt ofte ansat 
indenfor det offentlige, hvorimod andre ingeniører blot skal networke 
med private firmaer.  

Diversiteten af virksomheder er ikke så stor på Fyn som i Kbh., og man 
kunne eventuelt lave mere virksomhedsnære cases i undervisningen. 
Det er vigtigt, at de studerende søger udenfor Fyn, hvilket medførte en 
diskussion om, hvor mobile de studerende er. Der foreligger ikke en 
undersøgelse af dette. 

Samarbejdet med erhvervslivet er vigtigt, men man bør også intensivere 
samarbejdet med de offentlige instanser f.eks. Miljøstyrelsen. Morten 
har nogle kontakter i Miljøstyrelsen, men der er muligvis en overrepræ-
sentation af stillinger, der er blevet besat af Københavnere, efter styrel-
sen er flyttet til Odense. I Miljøstyrelsen prøver man at fremme kulturel 
mangfoldighed, hvorfor kandidaterne fra vores uddannelse kan have 
gode chancer, hvis de lærer sproget. Miljøstyrelsen ønsker muligvis 
ikke tage nyuddannede ind. Det er afgørende, at uddannelsen får 
bedre kontakt til Miljøstyrelsen og at de får en repræsentant i aftager-
panelet.  

Der er ikke mange relevante virksomheder for miljøteknik-studerende, der 
møder op til P&P dag. Det blev derfor foreslået at lave nogle mere fo-
kuserede netværksmøder for uddannelsens studerende. Det blev poin-
teret, at det er det tætte netværk, der er afgørende. Det er undervi-
serne og forskerne på uddannelsen, der skal gribe fat i deres person-
lige netværk til virksomhederne og bruge det til gavn for de studerende.  

Det blev foreslået at inddrage virksomhederne til at komme ud og fortælle i 
undervisningen, for at skabe kendskab til virksomhederne og øge de 
studerendes kendskab til de relevante problemstillinger. De studerende 
kan med fordel præsentere deres BA-projekter og specialer overfor 
virksomheder. Så kan virksomheden holde et kort oplæg om, hvad de 
egentlig laver, og hvad arbejdsopgaverne konkret består i. Det blev fo-
reslået at lave dette ca. hvert andet semester evt. online af et par ti-
mers varighed. Mogens Michael foreslog, at det skulle foregå face to 
face for at få opbygget det bedst mulige netværk.  

De studerende kan få lov at holde et kort oplæg hver og lave en poster. Så 
kan virksomhederne gå rundt til dem og spørge ind til dem, de finde in-
teressante. Dette vil også hjælpe virksomhederne og spare dem tid i 
forhold til rekruttering.  Der bliver leveret en vigtig mængde viden fra 
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specialer, og dem der leverer det bliver samtidig aktuelle for arbejds-
markedet.  

Der har været afholdt noget lignende tidligere, men underviserne skal blive 
bedre til at sælge det til de eksterne samarbejdspartnere og motivere 
dem til at deltage.  

Mogens Michael foreslog et møde hvor man kunne drøfte formatet videre. 
Dette bakkede uddannelsens repræsentanter op om.  

 
2. FN’s verdensmål I relation til SDU’s strategi og Miljøteknik.  
Universitetets ledelse har besluttet, at SDU skal være foregangsuniversitet 

i forhold til FN’s bæredygtighedsmål. Uddannelsens UUV har besluttet 
at dokumentere og tydeliggøre de bærerdygtighedsaspekter, der alle-
rede indgår i kurserne. Der er allerede bæredygtighedsaspekter i alle 
uddannelsens kurser. 

Alle nye BA og BEng studerende får fremadrettet et grundlæggende bæ-
rerdygtighedskursus på første semester. De enkelte uddannelser skal 
beslutte, hvordan de vil bygge videre oven på dette.  

Uddannelsen bad panelets medlemmer om forslag og input til at arbejde 
med bærerdygtighedsmålene.  

Det kan være svært at omdanne bærerdygtighedsmålene til nogle kon-
krete handlinger ude i virksomhederne og få skåret ind til det, hvor det 
reelt giver mening. Der er et gratis værktøj (https://sdgcap-
ture.niras.dk/), der er nyttigt i den sammenhæng.  Igennem dette kan 
man gennemgå alle delmålene, og for hvert eneste mål kan man an-
give, hvad man gør, og se, hvor stor impact handlingerne har, og hvor-
dan man måler det. Dette hjælper med at gøre det mere konkret. NGF 
Nature Energy har anvendt dette værktøj, og Mette Smedegaard anbe-
faler det 

Mogens Mikael påpegede, at det ville være oplagt, hvis det kunne være 
studerende fra Miljøteknologi, der underviste i det grundlæggende 1 
ECTS-kursus for første semester studerende. 

Det blev foreslået og diskuteret at hente nogle eksterne fagfolk med et for-
retningsperspektiv i forhold til bærerdygtighedsmålene ind til undervis-
ningen. Der mangler nogle pejlemærker i erhvervslivet til at målrette 
SDU-undervisningen.  

Verdensmålene er blevet den nye italesættelse af bæredygtighed ude i 
virksomhederne. Man kan ikke længere italesætte cirkulær økonomi, 
men må italesætte det som verdensmål for at få noget igennem ude i 
erhvervslivet. Dette kan naturligvis ændre sig, men sådan ser det ud pt.  

Kommunerne vil gerne arbejde med SDG, men magter det ikke. De har 
brug for mere viden, dialog og rådgivning. Dette kan uddannelsen være 
en god sparringspartner for.  

 
 
 

https://sdgcapture.niras.dk/
https://sdgcapture.niras.dk/


 

 Page 4 

3. Eventuelt:  
• Der arbejdes stadig på at få et medlem fra Miljøstyrelsen med i af-

tagerpanelet.  
• I august afholdes der statusmøde, og uddannelsen vil derefter 

sætte de tiltag i gang. 
• Aftagerpanelet mødes cirka en gang om året, så alle medlem-

merne vil blive indkaldt igen næste forår. Det vil blive bestræbt at 
afholde det i Miljøstyrelsen.  

 
 

Read more about the programme here 

https://mitsdu.dk/da/mit_studie/Kandidat/civilingenioer_i_miljoeteknologi

