
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen 
 

Dato: 4.6.2019 
Forplejning:  
 

     Tid: kl. 8.30-10.30               Sted:   UCH 
Holstebro, Wald. 
Poulsens vej 
 

 

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 

   x 

 Richard Andreasen 
 

RA 
Tekniq 

   x 

 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  
 Ny fra EVU 

 
GH EVU     

 Allan Vendelbo 
 

AV UCRS    x 

 Samuel Bang 
 

SB UCRS    x 

 Anders Dissing 
 

AD UCH    x 

 Jimmy Simonsen 
 

JS UCH    x 

 Johnny Prang 
 

JP College360    x 

 



 

Dagsordenspunkt: 
 

1. Evt. Præsentationsrunde 
2.  – Ny repræsentant fra EVU 

Kommer med næste gang 
3. – Ny virksomhedskonsulent, Herningsholm Erhvervsskole, Anita Toft 

 
4. Referat fra seneste møde d. 6.3.2019 

a. Godkendelse af referat 
Ok. 

b. Opfølgning på beslutninger 
Intet 

 
 

5. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 

Ikke mødt 
b. Formanden 

Morten Casander og Søren Leig er stoppet og Gorm Hansen har 
overtaget som chefkonsulent. 
Skuemesterrapporter fra svendeprøven udtrykker mangel på 
materiel til eleverne, på de moduler skolen ikke selv afvikler.Vi kunne 
opfordre at eleverne evt. selv medbringer udstyr fra virksomheden. 
Vi opfordre til det fremover i mødeindkaldelsen, samt i vores 
nyhedsbrev. Skolerne fremsender LUP og bedømmelsesplan til 
skuemestrene inden eksamen på GF, H1 og svendeprøven 
Skuemesterrap. Fra H1: afdelingen er under opbygning så der 
kommer praktiske stande til den nye bekendtgørelse. Første forløb 
starter midt i juni måned.  

c. Skolen 
14. maj havde vi modulinfo for grundforløbsskolerne med over 100 
elever. 
Herning er under renovering, så vi får nyt ventilatonssystem. H1 har 
haft åben hus med godt besøgstal. Som noget nyt inviterer vi til åben 
hus på modulerne, en eftermiddag midt i forløbet.  
Modulvalget er svært at tage stilling til når eleverne er på 
grundforløbet. 
John Hald opfordre til vi som LUU overholder reglerne mht hvornår 
der skal foretages valg af moduler. Kundecenteret kan evt. afvise 
udd.aftalen hvis der ikke er valgt moduler.  
Martin og Torben forespørger i EVU ang. Hvornår modulvalget skal 
foregå. Benn har undersøgt bekendtgørelsen og udd.ordningen som 
ikke omtaler hvornår valget skal foregå. Derimod står der følgende i 
Håndbogen ”den store blå”: 
 
Modulvalg  



 

Lærlingen og virksomheden vælger sammen modulerne, så de 
passer til lærlingens interesser og virksomhedens behov. Der 
vælges moduler, når uddannelsesaftalen indgås og modulvalget 
indgår som et bilag til uddannelsesaftalen. Der kan vælges 
moduler og udformes uddannelsesaftale på 
elektrikeruddannelsen.dk. Lærlingen kan i samarbejde med 
virksomheden vælge 1-2 moduler, hvor virksomheden ikke har 
opgaver. Modulvalget kan frit ændres indtil en måned efter H1, 
herefter skal ændringen af modulvalget aftales med skolen. 
 
Anita præsenterede sig selv. Hun skal besøge bla elinstallatører. 
Dette for at skabe mere og bedre kontakt til virksomhederne. 
Optag: 
HHE 42 GF1   7 GF2 
360: 24GF1    6 GF2 
UCH:  64 GF1  7 GF2 
UCRS:  46 GF1    6 GF2 
GF1 tallene er meget usikker da de indeholder flere udd.  
 
UCH mener det dræber eleverne at de skal gennemføre 3 grundfag 
på GF2 (matematik-fysik-dansk)  
Vi får, som alle andre udd. Flere elever der har svært ved tingene.  
Martin oplyste at vi bliver nødt til at fokusere på at få flere kvinder 
ind i faget.  
 

6. Evt. Evaluering af besøg på HHE om modulopbygget elektrikeruddannelse 
for grundforløbselever på grundforløbsskole og hovedforløbsskole. 
Fint besøgt med over 100 elever.  
UCH vil gerne HHE kunne komme til dem, da det er svært at planlægge 
besøget i Herning. De synes de spilder en hel dag på det. Derfor har de 
Skive til at komme på besøg for at oplyse om modulerne. Ellers var det et 
godt arrangement.  
Har man forslag til en anden måde at afvikle det på kan vi tage det med 
til næste LUU. Man kunne afvikle det tidligere i forløbet. Så kunne 
skolerne arbejde videre med det resten af GF2 
HHE kommer med et udspil på næste LUU 
 

 
7. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
Vi har en ansøgning som udløber snarest. Majken og Anita besøger 
lige nu virksomheder. Midlerne kan også bruges til at hjælpe 
eleverne til søgning efter lærepladser 

b. Rekruttering 
 

8. Skolepraktiksituationen 



 

4 elever hvor de 3 er på skole. 1 på modul og 2 på H1 
360 har kun 1 elev til SKP 
UCRS har pt 10 elever til SKP 
UCH har pt 6 elever til SKP, hvoraf nogle måske tager til Skive 
 
UCH sidder i LUU både i Herning og Skive. Per oplyser det sikkert er noget 
med tradition. UCH har SKP aftale med Herning men bestemmer jo ikke 
hvor eleven tager hen.  

 
9. Efteruddannelse 

HHE udbyder kun 3 kurser omhandlende arbejde under eller nær 
spænding. John Hald ringer og spørger i Tekniq og Brian spørger i DEF 
Ang. Om modulerne kan udbydes som AMU 
 

 
 

10. Evt. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP)’ 
UCH fremlagde LUP for GF2. Per forklarede baggrunden for den 
manglende LUP. UCH tilretter den og fremlægger den på næste LUU. 
Brian vil gerne skolerne tager stilling til hvordan de informerer eleverne 
om modulerne. Hvilken model de vælger er op til dem. 
 

 
11. Næste møde:  

11.september 2019 i Herning 
 
Der bliver lagt en årsplan for 2020 på næste møde 
 

12. Eventuelt 
Richard efterspurgte hvad der skete med den klage fra EUX holdet. Torben 
har haft en snak med klassen, og der bliver fulgt op på det når de kommer 
på næste hovedforløb til august. 
John Hald mener vi skal finde ud af hvad der op og ned på det med SKP i 
Skive, og måden de sælger det på. UCH går videre med sagen.  



 

 


