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Referat: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 

Onsdag d. 10. marts 2021, kl. 12.00-13.00 (afholdt online) 

 

Deltagere i mødet: 

Per Diget (Niras),  

Charles Nielsen (TREFOR) 

Lars C. Christensen (Carlsberg) 

Frank Elefsen (Teknologisk Institut) 

Jeannette Jørgensen (Energinet.dk) 

Helle Juhler-Verdoner (Dansk Energi) 

Nina Detlefsen (Grøn Energi) 

Per Æbelø (SDU, Kvalitetskoordinator) 

Christian Veje (SDU, Uddannelseskoordinator) 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 

 

Afbud: Peer Andersen (Fjernvarme Fyn), Martin Jeppesen (NGF Nature Energy) 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 9. marts 2020 (referat vedhæftet) 

3. Status for uddannelsen 

4. Ny titel på uddannelsen 

5. Ny uddannelsesfilm 

6. Ledighed for uddannelsen 

7. Eventuelt 
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Referat af mødet. 

Ad.1. Velkommen til kort online møde grundet Covid-19. Lars Christensen fra Carlsberg deltager for første 

gang i aftagerpanelmøde. Velkommen til Lars. 

 

Ad. 2. Godkendt. Fremadrettet ønskes slides tilhørende referat fra sidste møde udsendt sammen med 

dagsorden. 

 

Ad. 3. Status for uddannelsen. Pt. har uddannelsen haft 110 dimittender, som alle følges via LinkedIn. 17 af 

dimittender kan desværre ikke findes via LinkedIn. Energistyrelsen og Energinet topper listen over aftagere. 

Tilsammen har de 2 virksomheder aftaget i alt 29 af uddannelsens dimittender. Se vedhæftede slides. 

Christian vil invitere energistyrelsen til deltagelse i aftagerpanelet, ligeledes undersøges muligheder fra Arla 

og Vestas, som nævnt ved sidste års møde. 

Nedgang i optag af studerende fra ca. 30 pr årgang til 18 i 2020. Hvis uddannelsen ikke får vendt denne 

udvikling, ender den med at lukke. Der bliver gjort alt, hvad vi kan, for at få kommunikeret uddannelsen ud 

til gymnasieeleverne.  

Uddannelsen har taget aftagerpanelets opfordringer fra sidste møde til sig og arbejder med de fleste 

foreslåede tiltag.  

Kort præsentationen af bachelorstruktur og kandidatprofilerne. Se vedhæftede slides. Hvis panelet 

efterfølgende har spørgsmål til strukturen, kan disse rettes til Christian Veje.    

 

Ad. 4 Ny titel på uddannelsen – Bachelor i Energisystemer/Civilingeniør i Energisystemer.  

Det har været en lang proces. Den nuværende titel ’Energiteknologi’ repræsenterer ikke præcist, hvad 

uddannelsen indeholder. Uddannelsens fokus ligger mere på Energisystemer end teknologier.  

Baggrunden for ønskede titelændringen ligger også i, at uddannelsen gerne vil appellere mere til de unge 

mennesker og dermed opnå et øget optag på uddannelsen og forhåbentlig et mindre frafald, da titlen er 

mere rammende.  

Christian forklarer, at uddannelsen startede med en meget lang liste af titelforslag og endte på 

Energisystemer, da den var mest rammende, men også det fortrukne valg blandt de unge mennesker, som 

har deltaget i fokusgruppe undersøgelser i forhold til valg af ny titel. Programmering og digitalisering 

tiltrækker unge mennesker og dette afspejles i titlen. 

Den nye titel er godkendt af TEK ledelsen. Næste skridt er ansøgning til Ministeriet, som varetages af 

Kvalitetskoordinator Per Æbelø, som derfor er med til dette møde. Per fortæller, at Ministeriet ikke er 

begejstret for flere nye uddannelsestitler. Ministeriet lytter derimod meget til input fra aftagerpanelet og 

deres holdning til ny titel.  
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Der er bred enighed i panelet, at titlen Energisystemer favner godt og er en rammende titel for 

uddannelsen.  

Ifølge panelet favner uddannelsen både teknologierne og systemerne, men begge dele kan ikke afspejles i 

titlen.  

Konklusionen er, at aftagerpanelet ikke har nogen indvendinger mod den nye titel ’Energisystemer’, 

dermed går uddannelsen og TEK Ledelsen videre med det. 

Enkelte medlemmer af panelet undrer sig over kandidatprofiltitlen ’Energiinformatik’. Er det et kendt ord i 

branchen? Det er pt. vores oversættelse af Energy Informatics. 

Uddannelsen kunne ikke få en ministeriel godkendelse til at lave en hel kandidatuddannelse i Energy 

Informatics, derfor oprettede man en profil i Energy Informatics/Energiinformatik.  

 

Ad. 5. Grundet nedgang i optag har uddannelsen fået tildelt en ekstra markedsføringspakke. Midler herfra 

er benyttet til at få lavet en ny uddannelsesfilm. En råskitse af filmen fremvises til panelet. 

Feedback fra panelet til filmen er, at den er ganske fin. Dog en lille bekymring i forhold til om 

gymnasieelever forstår begrebet ’Power-to-X’. Det var også uddannelsens egen bekymring, men 

reklamebureauet mener, det er godt, hvis de unge undrer sig og googler ordet. Det skaber nysgerrighed. 

Panelet foreslår, at uddannelsen skelner til lignende uddannelser og gør opmærksom på forskellene. 

Christian forklarer, at uddannelsen desværre ikke tiltrækker studerende fra andre regioner. Vi er derfor kun 

i konkurrence med uddannelser lokalt og her findes ikke andre Energiuddannelser.  

Pga. Covid-19 har det ikke været muligt at komme ud på gymnasierne for at reklamere og lave workshops.  

Christian præsenterer uddannelsens nuværende film. Link til disse findes i vedhæftede slides. 

Flere medlemmer af panelet foreslår, at uddannelsen sælger sig på sammenhængen mellem energi og 

miljø. Bæredygtighed bliver centralt for kommende dimittender fra Energiteknologi. Det vil blive 

omdrejningspunktet i deres fremtidige karriere. Spildevandsproblematik, rensning af spildevand til 

drikkevand, er og bliver et stort tema i fremtiden. Christian forklarer, at studerende på Energiteknologi har 

mulighed for at vælge valgfag fra Miljøteknologiuddannelsen. 

 

Ad. 6. Der er desværre en for høj ledighed på 9,8 % på uddannelsen, hvilket er 0,6 % over 

landsgennemsnittet, som er 9,2. Der burde ikke være så høj ledighed for denne slags ingeniører. Andre 

ingeniøruddannelsen har kun 2-4 % ledighed.  

Christian spørger panelet, om det kan skyldes en mætning/overproduktion af dimittender på markedet. 

Panelet afviser dette og påpeger, at der er basis for at alle dimittender fra uddannelsen burde få job.  
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Et medlem mener, at det må være aftagermarkedet, som ikke forstår indholdet af uddannelsen og hvad 

dimittenderne kan, for der er et marked for alle disse dimittender.  

En forklaring kunne være, at Energiselskaber har nedlagt deres arbejdspladser. Men med en meget ønsket 

tilskudsordning, så burde andre virksomheder kunne skabe disse arbejdspladser. Qua de nye meldinger om 

CO2 reduktioner og en pris på 1200 kr. pr. tons CO2 vil fremtiden skabe grobund for at alle virksomheder 

får brug for dimittender til at løse denne problemstilling.  

Det er ligeledes vigtigt, at uddannelsen får sorteret de studerende fra, som ikke har de rette kvalifikationer 

og halter igennem uddannelsen og derfor ikke får job efterfølgende. De trækker ned i statistikkerne.  

 

Ad. 7. Næste aftagerpanelmøde afholdes hos Martin Jeppesen fra Nature Energy i efteråret 2021. Der vil 

blive udsendt en kalenderinvitation snarest muligt.  

 

 

 


