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Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT) uddanner dimittender til det odontologiske team i
form af tandklinikassistenter og tandplejere. Desuden, videreuddanner SKT erfarne tandklinikassistenter på akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis til at varetage drift og udvikling på tandklinikkerne. SKT er den største skole af sin art i Europa.
SKT startede uddannelserne i 1972 som en selvstændig enhed, og blev en del af Københavns Universitet i 1992 og tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 2010. Kerneopgaven for SKT er
administration af skolens ikke universitære uddannelser. Skolen har ingen forskningsbevilling. SKT
lægger vægt på at tilbyde relevant og udfordrende undervisning i et fagligt stimulerende miljø, hvor
de studerende udvikler deres fulde potentiale. Derfor udvikler SKT, digitale læringstilbud og uddannelserne, så de studerende bliver klædt på til at imødekomme samfundets krav om livslang læring
og til at arbejde i tværprofessionelle teams, hvor de kan bidrage til innovative opgaveløsninger med
værdi for borgerne og samfundet.

Uddannelser


Tandklinikassistent



Professionsbachelor i Tandpleje



Akademiuddannelsen i Odontologisk
Praksis

Strategiske mål 2018-2023





Styrke indsatsen for pædagogik og didaktik, gerne via evidensbaserede metoder
Etablere talentprogrammer for studerende
Udvikle og udbrede brugen af digitale undervisningsformer, så undervisning er koblet til
e-læring
Optimere digital understøttelse af arbejdet og læringen, administrationen og servicen for
at forbedre brugeroplevelsen og skabe større sammenhæng

Nøgletal (2018)
Personale (årsværk):

Handleplaner 2019
Forskning

Understøtte medarbejdernes karriere- og kompetenceudvikling

Øvrige VIP

37

TAP’er

31

Økonomi (2018)
Omsætning (mio. kr.)

Uddannelse

Iværksætte pædagogiske udviklingstiltag, der kan understøtte feed-back til studerende

Udvikle innovative og tværprofessionelle undervisningsforløb

Udvikle og etablere talentspor til studerende

Udvikle digitale undervisningsmaterialer og -former til uddannelsessøgende
Samarbejde, samfundsengagement og outreach

Etablere og vedligeholde udvekslings- og samarbejdsaftaler med excellente udenlandske
institutioner
Medarbejdere, administration og rammer

Tilbyde underviserne digital kompetenceudvikling

Integrere anvendelsen af digitale løsninger i undervisningen

Arbejde på implementeringen af UDDATA+
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