
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for VVS og Blik 
 

Dato: 08.11.2016 
 

 Tid: kl. 12.00 til 15.00 Lokale 
25.003 
 

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

LUU:      

 Lars Troelsgaard LT Tekniq   x 

 Gert Flæng GF Tekniq  x  

 Michael Winther MW Tekniq x   

 Erik Bøndergaard EB Tekniq  x  

 Bjarne Kristensen BK Blik og Rør x   

 Leo Nielsen LN Blik og Rør  x  

 Thomas Kiel TK Blik og Rør x   

 Lene Gonnsen LG EVU   x 

       

Elevrepræsentant:      

 Mark Høyberg Bangtrup MHB    x 

 Rasmus Muhlig Iversen RMI    x 

Lærer repræsentant      

 Dennis Lemming Langvad DLL  x   

Ledelses repræsentant      

 Brian Dyrmose BDY  x   

 Martin Lyhne Holmgaard MLH   x  

Gæster:      

      

      

Referent: DLL 
 
Dagsorden: 
Alle præsenterede sig lige for TK. 
 

1. Referat fra seneste møde  

a. Godkendelse af referat 

BK: punkt 7. mener ikke at have påtaget sig ansvar for ansøgning af pulje 

Evt. Hvem er TC? Svar ukendt. 

b. Opfølgning på beslutninger 

Kommer sener. 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

 BK. De har haft LLU og sensor konference, B&R havde nogle med. 

 Tekniq manglede der, her fra området.  

 LG kommer en gang om året, eller ved ønske. 

 Viborg starter op aug. 2017, forhåbentlig giver det flere lærlinge. 

 HH mister formenligt lidt elever. Der afventes hvad der sker. 

 Vi skal have flere installationstekniker ind. 



 

 

b. Skolen 

 BDY: Mia fra Tekniq prøver at finde nye hoveder til LLP 

 Vi køre H1 prøve uden Tekniq 

 Vi har fået 2 nye lærer, Matias kommer fra Aarhus tech, vi har planer med ham. Han er ved 

siden af selvstædig. Den anden er Henry Juul Nielsen fra Viborg og fjv. mand. 

c. Elevrepræsentanten 

x 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

 BK har modtaget tideliger rapport fra MLH, BDY står for ansøgning men LLU skal underskrive. 

 Fremme forståelsen for alle specialer hos mester, deltage op uddannelses messer og 

lindende og sælge faget til elever fra folkeskolen med ambassadører(lærlinge) og 

undervisnings materiale. 

b. Rekruttering 

 BDY: synes at det går i den rigtige retning. Vores SKP’er får en halvdags forspring. 

 BK vil gerne have liste med GF elever der ikke har udd. aftaler. 

4. Skolepraktiksituationen 

 BK får navn og adresse tilsendt. 

5. Efteruddannelse 

 HH er den eneste skole der udbyder med garanti på VVS 

 BK info. om en komsammen omkring efteruddannelse der blev aflyst pga. manglende 

tilmeldinger. 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

 Vi arbejder med LUP og vidensdeling, vi er godt i gang med begge dele. 

 

7. Næste møde: 

 15.3.17 kl. 12 

 

 7.6.17 kl. 12 

 

8. Eventuelt 

 BDY spøger BK efter pensions ordning, som han bekræfter at lærlingene er i det! 


