
 

Dagsorden Indsæt mødets titel 
 

Dato 6. april 2021 

Mødeleder Søren Steffensen 

Ordstyrer Kaj Bendixen 

Referent Søren Steffensen 

Lokale 7.422 

Forplejning Kaffe, kage, 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 

 
 

Tid Emne Kategori Ansvarlig 

O
ri

e
n

te
ri

n
g

 

 

D
rø

ft
e
ls

e
 

 

B
e
s
lu

tn
in

g
 

13.00 

 

Velkomst og godkendelse af referat v/formanden ☐ ☒ ☐ Kaj 
Bendixen  

13.10 

 

 

 

Orientering fra formanden 

 

• Godkendelse af virksomheder 

• Nyt fra UG1 

Godkendelse af en forhøjelse af antallet af lærlinge hos Give 
Steel. Ellers ingen aktivitet siden sidst. Det har lagt stille pga. 
af Corona. 

Der skal afholdes online UG1-møde torsdag. Derfor ikke noget 
at berette. 

☒ ☐ ☐ Kaj 
Bendixen   

13.30 

 

 

Velkommen til nye medlemmer i udvalget 

 

• Poul Flø Pedersen, Fasterholt Maskinfabrik - TEKNIQ 

• Morten Fisbæk Larsen, Jydsk Aluminium – DI 

Kort præsentation af de to nye medlemmer – vi byder dem 
velkommen til dem. Tror og håber på et godt samarbejde.  

 

☒ ☐ ☐ Søren  



 

14.00 Orientering fra skolen på EUD-området 

Industriteknik v/Søren Steffensen 

 

• Status 

• Aktivitetsniveau 

• 3D-print 

• Videnscenter 

• Corona udfordringer 

 

God aktivitet på de forskellige hold trods udfordringerne med 
at få eleverne ind til fysisk undervisning.  

Vi har 28 elever på GF2, hvor ca en tredjedel har fået 
underskrevet en praktikaftale. 

Vi skal snart til at selv-teste eleverne her på skolen.  

Vi starter fra uge 14 at tage rundt på de andre tekniske skoler 
og introducere til 3D-print. 

Har en SKP-elev tilbage, men han har kontrakt fra 1/5 

☒ ☐ ☐ Søren  

14.15 

 

 

Orientering fra skolen på EUD-området 

Smed v/Martin Schmidt Terkelsen 

 

• Status 

• Aktivitetsniveau 

• Corona udfordringer 
 

Har ansat en ny underviser i afdelingen 

Alle på nær en elev har fået praktikplads på grundforløbet.  

Vil gerne have forslag til emner der kan udbydes som 
valgfrispecialefag.  

☒ ☐ ☐ Martin 

14.30 

 
• Rekruttering af flere voksenlærlinge 

 

Der bliver gennemgået tilskudsordningerne, når vi snakker 
ufaglærte der skriver uddannelsesaftale.  

Se rundsendte power point 

   Leif 

15.00 

 

 

EVT 

 

DM-udskudt til 2022, men det forventes at der bliver afholdt 
Regionsmesterskaber til efteråret.  

Industriteknik arbejder stadig på at få afprøvet den nye 
svendeprøve før tid.  

☐ ☐ ☐ Alle 

 

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

 


