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Herning d. 3. april 2020 

Mødereferat det lokale uddannelsesudvalg for Blik og VVS 
 

Dato: 26. februar 2020 
 

 Tid: kl. 12.00 til 14.00 Sted: HHE, lokale 25.03 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med af-
bud: 

Uden 
afbud: 

LUU:      

 Bjarne Kristensen (formand) BK Blik og Rør X   

 Leo Nielsen LN Blik og Rør  X  

 Thomas Kiel TK Blik og Rør  X  

 Lars Troelsgaard LT Tekniq Arbejdsgiverne X   

 Jesper Hansen JH Tekniq Arbejdsgiverne  X  

 Gert Flæng GF Tekniq Arbejdsgiverne  X  

 Erik Bøndergaard EB Tekniq Arbejdsgiverne  X  

       

Elevrepræsentant:      

 Joakim Pedersen Dissing JPD Elev   X 

 Martin Velbæk MVE Elev X   

 Christoffer Møller Mortensen CMM Elev  X  

       

Lærer repræsentant      

 Thomas Nicolajsen THN Herningsholm Erhvervs-
skole & Gymnasier 

X 
  

       

Ledelses repræsentant      

 Brian H. Willadsen BHW Herningsholm Erhvervs-
skole & Gymnasier 

X 
  

 Henry Juul Nielsen HJN Herningsholm Erhvervs-
skole & Gymnasier 

X 
  

Gæster:      

 Lene Gonnsen LG EVU X   

 Michael Andersen MCA Tekniq Arbejdsgiverne X   

 Anita Toft ANTO Herningsholm Erhvervs-
skole & Gymnasier 

X 
  

      

Sendt til EVU og Tekniq til oriente-
ring 

     

 
Referent: HJN 
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BK bød velkommen til mødet og gav ordet til ordstyrer LT. 
 

1. Referat fra seneste møde d. 27. november 2019  

a. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

b. Opfølgning på beslutninger 

Ingen 

 

c.  

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 

I.a.b. 

 

b. Formanden 

Der er p.t.: 

  36 korttidsaftaler på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 

206 igangværende uddannelsesaftaler 

     0 elever i SKP 

 

BK henviste til medsendte statistik fra EVU.  

 

c. Skolen 

HJN orienterede om følgende: 

Opinion-undersøgelse 
VVS-afdelingen har været inviteret til at deltage i undersøgelsen: ”Udvikling og udbredelse 
af god praksis om undervisningsmiljø på erhvervsuddannelser”. Som har til formål at udar-
bejde et analysegrundlag og materiale til en kommende landsdækkende indsats, der kan 
understøtte udbredelsen af god praksis med konkrete eksempler og forslag til den gode 
modtagelse og afslutning samt give forslag til skolernes videre udvikling af attraktive under-
visningsmiljøer. 
 
VVS-uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er udvalgt pga. en høj score 
i den seneste ETU, som vi endnu ikke kender resultatet af. 
 
Elever, undervisere og ledelse er blevet interviewet til undersøgelsen. 
 
TalentCamp 2020, uge 27 
VVS-afdelingen har valgt at deltage med blik i TalentCamp 2020.  
 
Der er meningen, at Campen skal være for elever (studierettet påbygning), svende og me-
ster indenfor blik-faget. 
 
Opkvalificeringsforløb 2020 
Der er afviklet et opkvalificeringsforløb for ledige, fra den 6. januar 2020 til den 5. marts 
2020, se senere. 
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GF2 
Der er opstartet 30 elever på GF2, som er fordelt på 2 hold, hvor mest muligt af teoriunder-
visningen herunder matematik afvikles på tværs af holdene. Opdeling i 2 hold sker pga. 
pladsforholdene i værkstederne. 
 
Rørpraktik for blikkenslagere 
Den 6. marts 2020 starter 4 blikkenslager i supplerende rørpraktik på Herningsholm Er-
hvervsskole & Gymnasier. Eleverne kommer fra firmaerne Søren Østergaard og Porsholdt. 
 
LUDUS 
Tilsyneladende kører LUDUS nu mere stabilt og alle uddannelsesaftaler for elever, der er 
startet efter 1. august 2019, er nu synlig for eleverne i LUDUS. 
 
Der arbejdes stadig med udvikling af programmet og øge undervisernes fortrolighed med 
programmet. 
 
Se senere punkt. 
 
Skift af lærested 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier oplever p.t. lidt flere skift af lærested/praktikvirk-
somhed end tidligere. 
 
Ny uddannelse 
Skolerne er inviteret til møde med EVU omkring en ny VVS-energi uddannelse i Odense. 
(Ref. Mødet blev efterfølgende aflyst pga. igangværende overenskomstforhandlinger og 
CORONA) 
 
Opfølgning af på praktikerklæringer 
THN orienterede om, at der bruges mange ressourcer på opfølgning af manglende praktik-
erklæringer herunder hvad er konsekvenserne for virksomhederne når praktikerklæringer 
ikke bruges. 
 
LG fremførte, at det er vigtigt at skolen er i fortsat dialog med virksomhederne om praktik-
erklæringerne. 
 
Praktikerklæringerne er et dialogværktøj mellem elev – virksomhed og virksomhed – skole, 
det er netop her virksomheden kan gøre skolen opmærksom på der er områder, hvor sko-
len skal være opmærksom på den enkelte elev. 
 
MCA supplerede med om det kunne være en ide, at virksomhederne får de udarbejdede 
praktikplakater. 
 
Beslutning 
Det blev aftalt, at EVU fremsender et antal praktikerklæringer til Herningsholm Erhvervs-
skole & Gymnasier, som sende disse hjem med eleverne, der afslutter et skoleforløb. 
 
 

3. Praktikpladssituationen 

a. Rekruttering 

I.a.b. 
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4. Skolepraktiksituationen 

a. SKP 

Ingen i SKP. 

 

 

5. Efteruddannelse/AMU 

HJN undersøger, hvorfor Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers åbne blikværksted i er synligt 

på nettet. 

 

ANTO gav en kort orientering om opkvalificeringsforløbet. 

 

Der var tilmeldt 6 deltagere, hvoraf der mødte 5, som alle forventes at gennemfører til slut. Den 

ene af deltagerne havde forud for deltagelsen arbejdet som ufaglært i virksomheden. 

 

Herning og Holstebro kommuner har tilkøbt både realkompetence og kursus i rulle/buk til delta-

gerne fra deres kommuner. 

 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier havde fået nogle gode erfaringer i samarbejdet med Job-

centrene, de deltagende kommuner og ikke mindst virksomhederne. 

 

Det var noget op ad bakke med at fremskaffe praktikpladserne, men det var lykkedes at få 60% af 

deltagerne i virksomhedspraktik, hvilket svarer til antallet af deltagere. 

 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier forventer at flere af deltagerne efter at gennemført i 

praktik i virksomhederne vil få en uddannelsesaftale i praktikvirksomhederne. 

 

LUU drøftede redegørelsen. 

 

MCA fremførte han så frem til, at virksomhederne hurtigt fik nogle kvalificerede rørmontører. 

 

ANTO svarede, at aktørerne omkring projektet håbede, at forløbet ville medføre flere lærlinge til 

VVS-faget, hvilket også var aftalt som et af mål med forløbet. 

 

Beslutning: Redegørelsen blev taget til efterretning. LUU vil være positiv for lignende forløb i frem-

tiden. 

 

 

6. Uddannelsesaftaler skal sendes til elevernes E-Boks, (LN) 

Der er et ønske om, at Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier sende elevernes uddannelsesafta-

ler til elevernes E-Boks. 

 

HJN oplyste under et tidlige pkt. at som alle uddannelsesaftaler indgået efter 1. august 2020 er i 

LUDUS, som eleverne har adgang til. HJN supplerede, at i de tilfælde hvor der var tvivl om en udlæ-

ringsdato, så er han tilgængelig for en sådan oplysning. 
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Eleverne undervises i LUDUS ved opstart på skoleforløbet. 

 

MVE oplyste, at han ikke så det som et problem at uddannelsesaftaler ikke kom i E-Boks, man 

kunne blot henvende sig i Kundeservice eller i afdelingen så kunne man få en kopi aftalen. 

 

Punktet blev taget til efterretning. 

 

 

7. Præcisering af svendeprøver blikkenslager, svar til EVU 

LG redegjorde for baggrunden for præcisering af svendeprøven for blik. 

 

THN foreslog, at EVU udsendte den gamle tegning af mockup’en der skal bruges til svendeprøven. 

 

Punktet drøftet. 

 

På baggrund af den stedfundne drøftelse vil LG tage de faldne bemærkninger med tilbage til EVU, 

som igen vil se på formuleringen af svendeprøven. 

 

 

8. Opfølgning på naturfag 

LUU drøftede den fremsendte redegørelse. 

 

Beslutning: Redegørelsen tages til efterretning og indgår i Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasi-

ers videre udvikling af naturfag i VVS-afdelingen. 

 

 

9. Næste møde 

BK og HJN aftaler næste møde. 

 

 

10. Eventuelt 
LG 
Censorer: 
Skolen var lidt sent ude med censorer til den 12. marts 2020, men der kommer censorer. 
 
EVU arbejder på en elektroniske censor-site, som skal bruges i forbindelse med svendeprøver. 
 
Skills 2021: 
Skills 2021 bliver i Fredericia. 
 
AUB-midler: 
LG spurgte om der søges AUB midler i denne runde. 
 
ANTO og HJN anbefalede, at der søges ikke midler i denne ansøgningsrunde, da der p.t. ikke er be-
hov for at styrket indsats om overgangen fra GF til HF. 
 
Beslutning: Anbefaling blev fulgt, der søges ikke AUB midler i denne runde. 
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Skoleledermøde: 
EVU har indkaldt til skoleledermøde den 6. marts i Odense, hvor EVU vil fremlægge et forslag til en 
revideret VVS-uddannelse. 
 
 
Svendeprøver og svendeprøveafslutning 
BK ville gerne, at svendeprøverne starter tidligst muligt fra morgenen, gerne kl. 7.00, når der er 
mange elever. 
 
LT efterlyste en folder til svendeprøveafslutninger, således som man tidligere havde gjort. Gerne 
med følgende indhold: 
 

✓ Velkomst sang 
✓ Oversigt over udlærte svende med angivelse af lærested 
✓ Program 
✓ Afslutningssang. 

 
HJN undersøger mulighederne for dette 
 
LT gjorde opmærksom på, at mødet havde taget længere tid en sædvanligt. 
 

Slut 1400 
 
HJN/hjn 

 


