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Mødeindkaldelse det lokale uddannelsesudvalg for Blik og VVS 

 
Dato: 31. august 2022  Tidspunkt: kl. 12.00 – 13.15  Sted: Start med fælles  
      Spisning for LUU udvalg 
   Tidspunkt: kl. 13.15 – 15.00  Sted: Bestyrelseslokalet 
 
 

Mødedeltagere Initialer Organisation Fremmødt Afbud Uden afbud 
 

LUU: 
 

     

Leo Nielsen (Formand) 
 

LN Blik og Rør X   

Torben Gregersen TG Blik og Rør X 
 

  

Thomas Kiel TK Blik og Rør X 
 

  

Lars Troelsgaard LT Tekniq 
Arbejdsgiverne 

 X  

Jesper Hansen JH Tekniq 
Arbejdsgiverne 

X   

Peder C. Bøndergaard 
 

PB Tekniq 
Arbejdsgiverne 

X   

      

Elevrepræsentant: 
 

     

Maiken Jensen 
 

MJ Skoleophold H2 X   

Daniel Hansen 
 

DH Skoleophold H1 X   

Thomas Juul TJ I virksomheden  X  
 

      

Virksomhedscenter og 
Kundecenter: 

     

Anita Toft ANTO Herningsholm 
Erhvervsskole 

 X  

Pia Rømer Bej PBS Herningsholm 
Erhvervsskole 

X   

      

Ledelsesrepræsentant  
 

    

Martin Lyhne 
Holmgaard 

MLH Herningsholm 
Erhvervsskole 

 X  

Kenneth Østergaard 
Lauridsen 

KLA Herningsholm 
Erhvervsskole 

X   

Gæster      

Lene Gonnsen LG EVU  X  
 

Jannik Blumensaadt JB Tekniq 
Arbejdsgiverne 

 X  

Kim Overballe 
 

KIOV Herningsholm 
Erhvervsskole 

 X  

      

Sendt til EVU og Tekniq 
til orientering 

     

 
Referent: KLA/PBS 
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LN bød velkommen til deltagerne.  

PB blev valgt som ordstyrer. 

 

1. Referat fra seneste møde den 18. maj 2022: 

a. Referat godkendt uden bemærkninger 

b. Der er kommet skilt op på dør for dametoilet. Der er et rigtig skilt på vej – er i restordre 

 

2. Meddelelser/orientering: 

a. Elevrepræsentant  

MJ fortæller, at indeklimaet stadig er et problem. MJ har vendt det med KLA om ikke, det er en 

ide, at pauserne for eleverne bliver holdt ude i arealerne, sådan at der kan blive luftet ud i 

klasselokalerne. 

Fjernvarmeeksamen bliver en udfordring, når faget nu skal bestås med eksamen. 

Formuleringerne i prøverne kunne godt omformuleres til det bedre. 

DH fortæller, at H1 har været udfordret af manglende værktøj i 12.20. Der har manglet ex.vis 

fittings. Der har manglet planlægning om, hvornår tingene skal ske. Udfordringen har været i, at 

den ene underviser ikke har forståelse nok for vvs-faget. 

Der har været utilfredshed med, at lærlingene selv har skulle klargøre til prøven. Dette har 

bevirket, at der har været dage, hvor eleverne har siddet uden at lave noget. 

Eleverne med tvangsmeritterne er udfordret i, at der er sket undervisning i noget som de nu 

mangler.  

KLA svarer følgende: 

Første dag forhører KLA sig med læreren og eleverne omkring manglende værktøj mm i 

skabene og læreren skal efterfølgende bestille det, som mangler. KLA er udfordret i, at vi har 2 

faglærere som har sagt op og lige nu søger vi, men har ikke modtaget en eneste ansøgning. 

Så afdelingen gør det bedste de kan. 

TK fortæller, om hvordan lærlingene bliver undervist i at passe på tingene på Aalborg Tech.  

KLA siger, at det nævnte eksempel fungerer bedst, når der er en gennemgående faglærer. 

Et fælles LUU henstiller til at faglærerne sørger for at værktøj, fittings mm som er itu og ikke kan 

bruges, bliver smidt ud med det samme, sådan at der altid er brugbart værktøj mm. Man kan 

ex.vis bruge eksemplet fra TK. 

PB foreslår en standard værktøjskasse leveret af virksomheden. Dette er ikke 

overenskomstmæssigt muligt. 

Vedrørende tvangsmeritter – så må virksomhederne gerne udstationere en lærling men 

virksomhederne kan ikke modtage AUB for dette samt lærlingene vil ikke figurere på holdlisten. 

b. Formanden (LN) 

Det havde været en fin dag på Talent Camp. 

c. Skolen (KLA) 

Vi har 216 uddannelsesaftaler, hvor af 34 er korte aftaler. Vi har 0 i skoleoplæring. 

Vi har godt gang i vores skoleophold. Der startede 20 nye elever op på grundforløb 2. 

Der er positiv tilgang fra nye virksomheder både fra nord og øst. 

Vi har lokalt mesterskab som slutter i dag. 

Vi har som den første skole i Danmark fået godkendt vores nye plastsvejseværksted. Det vil 

sige at der nu kan udbydes plastsvejsecertifikat samt USME også som efteruddannelse. 
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3. Praktikpladssituationen 

a. Rekruttering: 

Vi mangler lærlinge i vvs-faget. Der er kun 5 på grundforløbet som mangler læreplads. 

b. AUB-ansøgninger 

Der er ikke nogen ansøgninger pt. 

c. 3-parts midler 

Vi har stadig samarbejde med Boss Ladys omkring kulturændringer, sådan at vi kan få flere 

piger i faget. Lige nu har Herningsholm 4 piger i faget, som er 100% vækst siden sidste LUU. 

Maiken er netværksformand. 

 

4. Skoleoplæringssituationen  

a. SOL (KLA) 

Vi har 0 SOL-elever på vvs-uddannelsen her i Herning 

 

5. Efteruddannelse/AMU 

Der er enighed om, at man ikke står og mangler efteruddannelse lige nu. Hvis virksomhederne har 

brug for efteruddannelse, så kommer de specifikt og efterspørger det. 

 

6. Fremtidige eksamener 

Vi afholder svendeprøver i uge 41 samt uge 42 for: 

 

- 9 stk H4 VVS Energispecialister, uge 41 

- 3 stk H4 Blikkenslager, uge 42 

- 2 stk H4 installationstekniker, uge 41 

 

7. Status på afholdte certifikatprøver 

a. Beståelsesprocenter på certifikater 

I forbindelse med den nye uddannelsesversion er der krav om beståelse af certifikater. Derfor er 

det ønske om, at det skal fremgå på de fremtidige møder, sådan at det kan bringes med retur til 

de respektive udvalg. 

 

2022  

Certifikatfag: 

Tilmeldte elever pr. hold / bestået Beståelses 

procent 1. kva. 2. kva. 3. 

kva. 

4. 

kva. 

FjR-ordning (Fjernvarme)  11/4 -------- --------   

VVS-Installationstekniker 1/1 -------- --------   

Kølecertifikat KAT.2  13/1 19/5+10/7 7/6   

Plastsvejsecertifikat 

”RØR”  

 -------------    

A-Gas certifikat 6/1 10/8    

 

Blik og rør vil gerne have de korrekte tal fra skolen på hvor mange der har været i klassen og 

hvor mange, der har bestået certifikatet. 

KLA henfører til, at man kan se mange af tallene fra skemaet ovenover, holdt op med 

statistikken fra EVU. 
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8. Praktikvejledninger 

Lærlingene får at vide i indkaldelsen, at de skal medbringe deres praktikvejledning første dag på 

skoleopholdet, da de ellers bliver sendt hjem efter denne. 

Praktikvejledningerne arkiveres under hold i vores interne Teams gruppe. Herefter kan de 

fremsøges ved tvivl om tilstrækkelig læring. 

 

9. Svendeprøvefejring 

KLA spørger om ikke LUU har lyst til at deltage ved disse fejringer både for at vise anerkendelse 

overfor lærlingenes store bedrifter samt at vise ansigt udadtil overfor deres samarbejdspartnere og 

medlemmer. LUU er positiv stemt og modtager gerne indkaldelse. PBS henstiller til at huske at 

melde retur omkring tilmelding/afbud via outlook. Medlemmerne fra Tekniq samt Blik og Rør 

modtager indkaldelse. 

 

 

10. Næste møde 

16. november 2022, kl. 12.00 på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 

1. marts 2023, kl. 12.00 på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 

 

PBS opretter kalenderinvitationer 

 

11. Eventuelt 

Det fælles LUU møde blev ganske kort drøftet.  

LUU var positivt stemt overfor det fælles LUU, men indholdet skal være mere styrende i forhold til, 

hvad LUU sal foretage sig. 

 

 

Møde slut 14.35 

 

 

 

 

 


