
 

Referat LUU – Smed/Industriteknik 
 

Dato 07. december 2021 

Mødeleder Søren Steffensen 

Ordstyrer Kaj Bendixen 

Referent Søren Steffensen 

Lokale 25.003 

Forplejning Kage og frugt 

 
Deltagere : (Noter navne eller henvis til Outlook kalender med oversigt deltagere) 
 
Møderegler: 

• Start til tiden/ stop til tiden 

• Luk for Outlook under mødet 

• Hvordan bruges mobil og PC under mødet?  

• Hvordan kommer du med inputs under mødet? 

• Pauser i løbet af mødet? 

• Parkering af temaer der ikke vedrører dagsorden på P-plads 
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13.00 

 

Velkomst og godkendelse af referat v/formanden 

 

Referat fra sidste møde godkendt.  

☐ ☒ ☐ Kaj 
Bendixen  

13.10 

 

 

 

Orientering fra formanden 

 

• Godkendelse af virksomheder 

• BSSM – godkendt til 3 klejnsmede 

• IU har godkendt Maskinfabrikken Apollo – 2 Rustfaste 

• Esbjerg Maritim Service 1 industritekniker, Maskin 

• Nyt fra UG1 

• Rundvisning i det nye Mercantec Viborg 

• For få kurser – og for få gennemførte. 

• Næste møde hos KP, Spjald 

☒ ☐ ☐ Kaj 
Bendixen   



 

13.30 Orientering fra skolen på EUD-området 

Industriteknik v/Søren Steffensen 

 

• Status 

• Vi har haft 3 smittede med Corona på Grundforløb2 
samt en underviser. 

• Aktivitetsniveau 

• GF1 

• GF1 går ind i sin sidste fase. Vi kender ikke helt tallet 
for den fagretning de vælger men ca. 6 vælger 
industriteknik, her af 2 EUX. 

• GF2   

• Det går godt, vi ser ud til at få ca. 28 elever igennem. 
Der er pt. 4 stk. der mangler en praktikplads. 

• De GF2 vi starter 17.1.2022 ser ud til at blive godt igen 
– håber på den gode side af 25 tilmeldte.   

• GF+ 

• Startede 15, vi er nede på ca. 8 nu. De ser ud til at ville 
gennemføre og starte på enten smed, industriteknik 
eller snedker. 

• Hovedforløb 

• Har afsluttet svendeprøve med 12 deltager, er i gang 
med at afvikle endnu en med 14 deltager.  

 

☒ ☐ ☐ Søren  

14.00 

 

 

Orientering fra skolen på EUD-området 

Smed v/Martin Schmidt Terkelsen 

 

• Status 

• Martin meddeler, at han har opsagt sin stilling som UL 
pr. 1/1-22 

• Aktivitetsniveau 

• Det har været presse i afdelingen pga. Corona-tilfælde 
blandt underviseren. 

• GF2 

• Hovedforløb 
Har lige afsluttet stort svendeprøve hold med fint 
resultat.  

 

☒ ☐ ☐ Martin 

14:30 Nyt fra Videnscenter 3D – print 

 

Nils informere omkring historien omkring Videnscenteret og 
fremtidsplaner. 

 

Der arbejdes på at komme rundt til SMVér i DK og fortælle om 
3D-print.  

 

Samarbejdet med AM-HUB og 3D-Verkstand 

 

Udvalget ser samarbejdet med 3D-Verkstand som en stor 
mulighed for at udvikle 3D-print på skolen og industriteknik 
generelt.   

☒ ☐ ☐ Nils 

15.20 

 

 

EVT 

Ingen punkter 
☐ ☐ ☐ Alle 

      



 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Søren Steffensen, Uddannelsesleder Industriteknik 
 
Martin Schmidt Terkelsen, Uddannelsesleder Smed 
 


