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Herning d. 5. september 2019 

Referat, møde i det lokale uddannelsesudvalg for Blik og VVS 
 
Dato: 27. november 2019 
 

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

Mødedeltagere:  Int:  Organisation:  Til stede:  Med afbud:  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    X   

  Jesper Hansen  JH  Tekniq    X   

  Gert Flæng  GF  Tekniq  X     

  Erik Bøndergaard  EB  Tekniq  X     

             

Elevrepræsentant:           

  Joakim Pedersen Dissing  JPD  Elev  X     

  Martin Velbæk  MVE  Elev    X   

             

Lærer repræsentant           

             

             

Ledelses repræsentant           

  Brian H. Willadsen  BHW    X     

  Henry Juul Nielsen  HJN    X     

             

Gæster:           

Lene Gonnsen  LG  EVU    X   

Vakant (Tekniq)    Tekniq       

           

Anita Toft  ANTO  Herningsholm Er‐
hvervsskole & 
Gymnasier 

X     

           

Sendt til EVU og Tekniq til orientering           

 
Referent: HJN 
 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 11. september 2019   

a. Godkendelse af referat 

b. Opfølgning på beslutninger 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 

b. Formanden 

c. Skolen 

 

Ansv.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varighed: 
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3. Praktikpladssituationen 

a. Rekruttering 

 

4. Skolepraktiksituationen 

a. SKP 

 

5. Efteruddannelse/AMU 

 

6. Næste møde, herunder mødeplan for 2020 

 

7. Eventuelt 
 

 
BK/HJN/hjn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BK bød velkommen til deltagerne.  
 

 

Ad 1: Referat fra seneste møde d. 11. september 2019   

a: Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

b: Opfølgning på beslutninger 

Ingen. 

 

 

Ad 2: Meddelelser/orientering fra: 

a: Elevrepræsentanten 

Klage over undervisningsforløb i naturfag, efterår 2019, se bilag. 

 

Klagen drøftet. 

 

Beslutning: 

HJN taler med holdet samt udarbejder plan for eleverne kan bestå naturfag samt udarbejder en 

redegørelse for naturfag i VVS‐ energiuddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole og Gymna‐

sier. Eleverne tilbydes omprøve inden næste hovedforløb. 

 

b: Formanden 

BK gav en kort orientering om den seneste statistik fra EVU, ”Udviklingen af praktikpladser på 
VVS‐energiuddannelsen”. 
 

Statistik udsendt med referat. 

 

Der er udsendt nye bedømmelsesskema til svendeprøven fra EVU. 
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b: Skolen 

Der er modtaget en klage over svendeprøve for installationsteknik, klagen vedr. prøven i indre‐

gulering. 

 

HJN behandler klagen og fremsender svaret til LUU til orientering. 

 

 

Regionale mesterskaber i Aarhus, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier besatte både 1. og 

2. pladsen. Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier VVS‐energiuddannelsen deltager derfor i 

SKILLS i januar 2020 i Bella Centret. 

 

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier har investeret i en CNC bukker, så der arbejdes p.t. 

på at udvikle undervisningsmateriale til både EUD og AMU. 

 

RAR, opkvalificering/AMU: 

ANTO gav en status: 

 

  Struer, Aarhus og Viborg deltager ikke i projektet. 

 

  Tekniq Arbejdsgiverne har sendt orienteringsmail til virksomheder med mere end 10 ansatte. 

 

   Projektet ser ud til at lykkes, således der afholdes et kvalifikationsforløb fra den 6. januar 

2020 frem til den 5. marts 2020. 

 

    Der er flest virksomheder i Holstebro, som har sagt ja til at være med. 

 

    Jobcentrene har haft svært ved at finde kandidater. 

 

   Der har været forespørgsler om det er muligt at deltage via AMU, så det er også en vej til fa‐

get. 

 

    Der afholdes matchdag den 4. december 2019, kl. 13:00 til 15:00 i VVS‐afdelingen.  

 

Ad 3: Praktikpladssituationen 

a. Rekruttering 

I.a.b.  

 

 Ad 4: Skolepraktiksituationen 

a. SKP 

Der er pt. ingen elever i skolepraktik.  

 

Der opstartes SKP for blikkenslager i rørpraktik i starten af 2020 således blikkenslagerne 

kan få afviklet rørpraktikken inden rørprøven på H3.  
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Ad 5: Efteruddannelse/AMU 

Der arbejdes på at etablere AMU kurser i VVS‐afdelingen. 

 

TK gav en kort orientering om www.amukurs.dk en god hjemmeside, der hurtigt giver et over‐

blik både om tidligere kursusdeltagelse og kursusudbud. 

 

HJN oplyste, at fra den 1. januar 2020 er det et krav, at der skal afholdes en prøve i forbindelse 

med et AMU kursus. 

 

Ad 6: Næste møde, herunder mødeplan for 2020 

26. februar 2020, kl. 12.00. 

 

Mødeplan for 2020 drøftet, den 25. november 2020 er ikke en mulig mødedato. 

 

Dato Møde Bemærkninger 
26. februar 2020, kl. 12.00 – 14.00 LUU - møde Lokale 25.03 
27. maj 2020, kl. 12.00 – 14.00 LUU - møde Lokale 25.03 

2. september 2020, kl. 12.00 – 14.00 LUU - møde Lokale 25.03 
2. december 2020, kl. 12.00 – 14.00 LUU - møde Lokale 25.03 
 

 

Ad 9: Eventuelt 
EB og BK er ikke tilfreds med mail fra EVU vedr. svendeprøveopgave i blik. Opgaven er ikke for‐
muleret klart og tydeligt, opgaven skal præciseres. 
 
Mail drøftet. 
 
Beslutning 
HJN udarbejder på vegne af LUU et svar til EVU som sendes til EB og BK til kommentar. 
 

Slut 1346 
 

HJN/hjn 
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Bilag 1 
Klage over undervisning i faget: Naturfag  

Vvs19h23spec 

 

Vi oplever at vi har modtaget en mangelfuld undervisning, eksemplerne på dette har været: 

 

Når vi har haft spørgsmål til læreren har standardsvaret været: ”Prøv at google det...”  

Vi har igennem undervisningen ikke følt os tilstrækkeligt undervist eller hjulpet. Det har vi gjort vores lærer op-

mærksom på flere gange i løbet af forløbet. Til det var svaret, at hvis bare vi satte os ordentlig ind i rapporten, så 

skulle det nok gå. Der ville kun blive spurgt ind til ting fra rapporten.  

Tværtimod følte vi selv at vi blev ”savet” over af Ivan, vores lærer, til vores eksamen. Ivan har haft 5 dage til at 

gennemgå vores rapport. Da vi sidder en del i klassen, der aldrig har udført en rapport, eller at det er mange år 

siden, at vi har lavet en rapport, så er det ikke helt nemt pludselig at skulle skrive en udførlig rapport, især når 

man heller ikke får feedback på ens rapporter. Der har været nogen i klassen som også havde svært ved at forstå 

det, men efter lidt personlig e-mail korrespondance mellem Ivan og de elever, lykkedes det dem at score et 12 

tal, så det var jo fedt undervisningen kunne nå ud til dem et par dage før eksamen. Det er bare underligt os andre 

i klassen ikke har fået samme tilbud om at få gennemgået vores rapport. Vi har alle sendt en rapport ind som vi 

troede var lavet efter de forudsatte krav, at den var udførlig og indeholdte de ting vi skulle bruge til eksamen. Så 

det er utroligt nogle kan få hjælp mens andre skal bruge google som deres ”lærer”. Problemet er at det er vanske-

ligt at lave en ekstra indsats når man ikke kan få hjælp til de ting man ikke forstår, så går man i stå og så ryger 

motivationen hurtigt.  

De fleste af os oplevede til gengæld at der blev spurgt om ting under eksaminationen, vi ikke havde haft om i vo-

res naturfagstimer. Det endte med at mange af os blevet ”hylet” ud af den, og det resulterede i, at vi prøvede at 

hente hjælp fra vores rapport, der fik vi at vide at vi ikke skulle kigge i vores rapport, men derimod skulle kunne 

huske tingene udenad. vi er 7 ud af 12, der er dumpet. Så enten er det en utrolig dum klasse, eller også har under-

visningen bare ikke været omfattende nok for os der ikke forstod det. At vi er 7 ud af 12, burde underbygge, at 

den klage, som vi hermed laver skriftligt er berettiget. 

Det er slet ikke acceptabelt, måden som dette undervisningsforløb er foregået på. Det kan ikke være rigtigt, at det 

her skal forhindre os i at fuldføre vores uddannelse som VVS/energispecialister! Vi skal selvfølgelig følge med i 

undervisningen, men det er læreren der skal undervise og lære os tingene. han skal ikke sende os videre til 

Google. Vi har brugt utrolig meget tid på at søge efter svar på Google og på skolens fælles opgavedrev, tid som vi 

kunne have brugt til at lave en ordentlig rapport eller få feedback på vores rapport. Efter forløbet er vi også ble-

vet beskyldt for at have slettet alt undervisningsmateriale, hvilket vi ikke har tilladelse til som elever. Alt under-

visningsmateriale igennem hele forløbet er forsvundet fra vores fælles mappe. Ivan siger at en af os elever har 

slettet materialet, og vi elever har ingen mulighed for at slette noget af lærernes materiale. hvorfor skulle vi også 

gøre det.????   
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Vi skal ud og betale for undervisning på aftenskole for at få den undervisning, som ikke er blevet givet tilstrække-

ligt på dette indkald. Hvordan kan dette være ok??.  

Derudover er der som nævnt blevet undervist på en måde, så vi kan stille spørgsmål ved om den pågældende 

lærer er uddannet lærer? I hvert fald har vi oplevet en lærer, der ikke formår at svare på uddybende spørgsmål, 

men hele tiden henviser til Google! Er Google uddannet lærer? vi har gentagne gange i løbet af forløbet prøvet at 

tale med vores lærer om det, men det har blot ført til et anstrengt forhold. Dette kulminerede i dag til prøven, 

hvor vores oplevelse var, at han i stedet for at støtte under prøven, gjorde det modsatte. Dette reagerede vi på. 

Det her er vores uddannelse. Den er vigtig for os, og ser I på vores andre karakterer, må I også kunne se, at vi går 

seriøst til undervisningen og prøverne. Så det at dumpe i dag, klager vi nu over. Da vi ikke har fået den nødven-

dige undervisning og har haft en lærer, der ikke har været kompetent. Hvad kan der gøres for at det her ikke får 

videre betydning for vores uddannelse? Og betydning for jer? Det må vel også have noget at sige om jer at så 

mange elever dumper, at dumpe procenten på Ivans’ hold egentlig er meget høj? Eller at de forskellige mestre 

ikke føler deres elever får noget ud af skolen og til sidst sender os et andet sted hen? Det er øv når de fleste ele-

ver er glad for skolen men uddannelsen bliver ødelagt af en, som ikke er interesseret i at undervise på erhvervs-

skole, men universitet som han påstår han har været vant til. Niveauet på erhvervsskolerne er højt, men der vil 

altid være nogen, der ikke har lige så nemt ved det som andre, skal de ikke have chancen for at gennemføre deres 

uddannelse fordi de ikke kan få den undervisning de har krav på?  

 

Der må findes en løsning. Vi skal nok tage vores eksamen når dette engang er muligt, men det er simpelthen for 

surt hvis der kommer et nyt hold til januar som skal igennem samme mølle. Og til sidst ender med at dumpe.   

 

godkendt af: Vvs19h23spec 

 


