
 

Dagsorden for opstartsmøde i det lokale uddannelsesudvalg for 
elektrikeruddannelsen 

 
Dato: 13. juni 2018 
Forplejning: Frokost 
 

 Tid: kl. 12.00 til 14.00 Sted: UCH 
 

 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: tilstede 
LUU:       
 

Tonni Rulffs Thuesen 
TRT Dansk 

Elforbund 
   x 

 Jacob Mose Bjerg JMB Dansk 
Elforbund 

   x 

 
Brian Poulsen Jensen 

BPJ Dansk 
Elforbund 

   afbud 

 Richard Andreasen RA Tekniq    afbud 
 John Hald JH Tekniq    x 
 Jan Møller JM Tekniq     
Elevrepræsentant:       
 Jesper Langbo 

Christensen 
JLC      

 Thomas Malik 
Kristiansen 

TMK      

Lærer repræsentant  
 Benn Michael Juel 

Rune 
BMR Herningsholm  x  x 

 Maiken Graversen MAG Herningsholm    x 
Ledelsesrepræsentant  
 Torben Palle Nielsen TONI Herningsholm   x x 
 Martin Lyhne 

Holmgaard 
MLH Herningsholm    x 

Gæster  
 Morten Cassander MC EVU    x 
 Allan Vendelbo AV UCRS     
 Samuel Bang SB UCRS    x 
 Anders Dissing AD UCH    x 
 Jimmy Simonsen JS UCH    x 
 Johnny Prang JP College360    x 

 



 

Dagsordenspunkt: 
 

1. Præsentationsrunde 
Ok. 

 
2. Referat fra seneste møde d. 23. januar 2018. 

a. Godkendelse af referat 
OK. Skuemesterrapporter skal nok kun ses igennem af en enkelt 
person. Herningsholm informerer om der er noget der skal tages op i 
LUU. 
Der skal inden næste møde konstitueres med formand/næstformand. 
Torben foreslår at der fremad inviteres elever med der er på et 
skoleophold når mødet holdes. De to valgte repræsentanter har 
førsteret til deltagelse. 

b. Opfølgning på beslutninger 
 
 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 

intet 
b. Formanden 

Tekniq har holdt årsmøde.  
c. Skolen 

Vi starter en ny svendeprøve her inden sommerferien. Vi kører sidste 
svendeprøve efter gammel bekendtgørelse i 4. kvartal 2018 
Vi har holdt mestermøde for H1 hvor 14 mestre deltog. Det var 
vellykket så det fortsætter vi med. 
 
Afslutter GF2: 
HHE: 24 EUD og 10 EUX 
UCRS: 9 EUD og 5 EUX 
360: 11 EUD og 7 EUX 
UCH: 14 EUD og 9 EUX 
 
Optag: 
HHE: 18 GF2 samt 50 GF1 (El, data, VVS) hvoraf 24 er EUX 
UCRS 1 GF2 samt 29 GF1 hvoraf 10 er EUX 
360 10 GF2 samt 52 GF1 teknisk hvoraf 33 er EUX teknisk  
UCH 9 GF2 samt 75 GF1 (sorte fag, el & automatik, TD) hvoraf 33 er 
EUX 

 
 

4. Evaluering af besøg på HHE om modulopbygget elektrikeruddannelse for 
grundforløbselever på grundforløbsskole og hovedforløbsskole. 
Fint besøg og måden var udmærket. Vi holder de to gange årligt. Det er 
stadig de enkelte GF skoler der starter med at informere eleverne om 



 

modulopbyggelsen af uddannelsen. Der var derefter en snak om generelt 
valg og udbud af moduler.  

 
5. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
Ansøgning to gange årligt. Har søgt og fået bevilget kr. 142.500,- 

b. Rekruttering 
 
 

6. Skolepraktiksituationen 
HHE. 10 elever pt. 2 på skole, 3 på værkstedet, 1 sygemeldt, 4 i VFU. 
Elever må kun være ude i VFU sammenlagt 6 uger, så vi har dem kun ude 
i 2 uger det samme sted. 
Majken fortalte om procedure for udsending af eleverne. Desuden 
fortalte hun om SKP værkstedet, og arbejdet eleverne kunne blive sat til. 
 

 
7. Efteruddannelse 

Vi afholder kursus i Elsikkerhedsloven. 28/8 og 27/11 
AMU kurserne er ved at blive vendt på hovedet, så kurserne bliver 
reduceret samt indholdet bliver splittet op i delmål. 
MC tager med tilbage til rette vedkommende at vi gerne ser modulerne 
som AMU kurser, som lovet på opstartsmøderne med den nye 
bekendtgørelse. 

 
8. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP)’ 

(HHE) Modulerne er ikke færdig. Men GF og H1 er færdig og ligger på 
hjemmesiden. GF på HHE vil gerne invitere de andre skoler til en snak 
ang. Grundforløbet. (uge 27) 
MC oplyser at eleverne er begyndt at klage over at skolerne ikke leverer 
det der står i kompetencerne til modulerne. Så han opfordrer til at de 
bliver lavet. 

 
 

9. Næste møde: 
- D. 2018.09.12 kl. 12.00 til 14.00 på UCRS 
- D. 2018.12.04 kl. 12.00 til 14.00 på College 360 

 
 

10. Eventuelt 
MC: 1/8 2018 kommer der en ny bekendtgørelse hvor 20% af H1 er en del 
af svendeprøvekarakteren. Desuden skal der være praktik mellem GF2 og 
H1. 
Ny svendeprøve: det har kørt siden dec. Sidste år. Skuemestrene synes det 
er en fantastisk måde. Eleven skal informeres om hvordan afviklingen skal 
foregå. 



 

Benn vil gerne have indstilling af elever til vores lokale mesterskaber som 
afholdes i starten af september 2018. regionsmesterskaberne afholdes i 
Århus i starten af oktober 2018 
 
 
Referent: Benn Rune 



 

 
 

    
TONI d. 2018.05.23 


