DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Regulativ for styrelsen af Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
ved Københavns Universitet
§ 1. Skolens formål er at uddanne klinikassistenter og tandplejere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom og i koordination med Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje.
Stk. 2. Skolen kan endvidere medvirke ved efter- og videreuddannelse af
disse grupper.
§ 2. Skolen er en institutlignende del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Skolen ledes af en skolechef, som refererer
til dekanen.
Stk. 2. Skolechefens ledelse foregår i samarbejde med et skoleråd, et undervisningsudvalg for tandplejeruddannelsen og et uddannelsesudvalg for klinikassistentuddannelsen.
Skolechefen
§ 3. Skolechefen er ansvarlig for den daglige ledelse af skolen. Skolechefen
træffer afgørelse i sager, der ikke er henlagt til afgørelse i skolerådet. Skolechefen kan dog også træffe afgørelse i sager, der er af hastende karakter, og
som ikke kan afvente behandling i rådet. Afgørelsen forelægges snarest rådet til orientering. Skolechefen repræsenterer skolen udadtil og underskriver
på skolens vegne.
Skolerådet
§ 4. Skolerådet består af otte medlemmer. Disse er skolechefen, som er formand, fire undervisere, hvoraf to repræsenterer klinikassistentuddannelsen
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og to tandplejeruddannelsen, et medlem valgt af og blandt det tekniskadministrative personale samt to medlemmer valgt af og blandt de studerende/elever på de to uddannelser.
Stk. 2. Skolerådet vælger en næstformand blandt de valgte fuldtidsansatte
undervisere.
Stk. 3. Ved skolechefens forfald fungerer skolerådets næstformand som
formand for skolerådet.
Stk. 4. Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen, de studerende/eleverne dog
kun for 1 år. Der vælges suppleanter for medlemmerne. Valgperioden skal
så vidt muligt følge undervisningsåret. Afgår et medlem af skolerådet i
valgperioden, indtræder suppleanten som medlem.
Stk. 4. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 6. Prodekanen for uddannelse, eller den, han eller hun bemyndiger dertil, kan deltage i rådets møder uden stemmeret.
Stk. 7. En studievejleder fra hver af de to uddannelser kan deltage i rådets
møder som observatører uden tale- og stemmeret.
§ 5. Skolerådet har følgende opgaver:
• Det godkender skolens budgetforslag til indarbejdelse i fakultetets
samlede budget
• Det afgiver udtalelse om ansættelse af skolechef
• Det afgiver udtalelse om ansættelse af undervisere.
Skolerådet kan nedsætte sagkyndige ansættelsesudvalg bestående af undervisere.
Stk. 2. I forhold til tandplejeruddannelsen vedtager skolerådet studieordninger.
Stk 3. Skolerådet kan inddrages i arbejdet med at udvikle skolens udbud af
efteruddannelse.
Stk. 4. Rådet træffer afgørelse i sager om oprykning af tandplejerstuderende
og i dispensationssager i det omfang, skolen kan afgøre disse.
Stk.5. I forhold til klinikassistentuddannelsen vedtager skolerådet den lokale
uddannelsesplan inden for rammerne af de relevante bekendtgørelser.
Stk. 6. Skolerådet afgiver udtalelse i andre sager, der forelægges det af skolechefen, og det er i øvrigt berettiget til at drøfte alle sager om skolens forhold.
Undervisningsudvalget for tandplejeruddannelsen
§ 6. Undervisningsudvalget for tandplejeruddannelsen består af skolechefen,
som er født formand, af to repræsentanter for underviserne og af tre repræsentanter for de studerende.
Stk. 2. Ved skolechefens forfald fungerer skolerådets næstformand som
formand for undervisningsudvalget.

SIDE 2 AF 3

Stk. 3. Underviserne vælges for en periode på tre år og de studerende for en
periode på et år. Der vælges suppleanter for både lærere og studerende.
Valgperioden skal så vidt muligt følge undervisningsåret. Afgår et medlem i
valgperioden, indtræder suppleanten som medlem.
Stk. 4. Undervisningsudvalget skal have lejlighed til at udtale sig om forslag
til ændringer i tandplejeruddannelsens studieordning, såfremt ændringen
ikke stammer fra udvalget selv, om eksamensplaner og om andre forhold af
væsentlig betydning for undervisningen. Undervisningsudvalget skal endvidere have lejlighed til at udtale sig om forslag til ændringer af den gældende
uddannelsesbekendtgørelse.
Stk. 5. Undervisningsudvalget skal orienteres om skolens budget.
Stk 6. Undervisningsudvalget udarbejder forslag til procedure for udvælgelse af det antal studerende, der svarer til antallet af ledige studiepladser. Undervisningsudvalget vælger hvert år 1 lærer og 1 studerende, som sammen
med skolechefen, eller den vedkommende bemyndiger hertil, foretager den
endelige udvælgelse.
Uddannelsesudvalg for tandklinikassistentuddannelsen
§ 7. Uddannelsesudvalget for tandklinikassistentuddannelsen rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører tandklinikassistentuddannelsen, og virker for
samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked.
Stk 2. Medlemmerne af uddannelsesudvalget udpeges og udvalget arbejder
som beskrevet i lov om erhvervsuddannelser §§ 40 og 41.
Klager
§ 8. Klager over afgørelser truffet af skolerådet og af undervisningsudvalget
i sager vedrørende ansøgninger fra studerende og elever kan af disse indbringes for rektor og efterfølgende for det relevante ministerium, men kun
for så vidt angår klager over afgørelsens retlige indhold (legaliteten).
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 9. Regulativet træder i kraft ved dekanens godkendelse.

Vedtaget af dekanatet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet den 14. august 2012
Ulla Wewer
dekan
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