
Referrat af møde. 94 i det lokale Uddannelses udvalg for Strøm, Styring og 

IT, afholdt i Skjern den 10 Feb. 
 

Mødets Deltagere:  Torben Dyhr (DEF) 

                                    Gert Hagelskjær (DEF)  Fraværende 

                                   Poul Jensen (Skjern)   

          Lasse Vestergaard (Skjern) 

                                   Johnny Prang (Silkeborg)  Fraværende 

                                   Allan Boelstoft Andersen (Holstebro) 

                                   Richard Andreasen (Tekniq) Fraværende 

                                   John Hald (Tekniq) 

                                   Majken Gravesen (Herning)  

                                                            

                                   Jens Bramstrup Hansen (Herning) 

                                  Jan Møller (Tekniq)  Fraværende 

                                  Brian Poulsen Jensen(DEF) Fraværende 

                                  Mattias Nørgaard Nielsen (Elev)  

                                  Jesse Fryhstyck (Elev)  Fraværende 

                                  Benn Rune (Herning)  Fraværende 

                                  Harry Nielsen (EVU)  

                                   

1) Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
 

2) Godkendelse af referat fra møde nr. 93 
Godkendt 
 

3) Orientering fra eleverne 
Der skal findes nye elever til LUU Mattias og Jesse snart er færdig med deres udd. 
Mattias efterlyste en bedre måde at inddrage eleverne i LUU arbejdet.  
Der blev talt om at elev repræsentanterne kunne købes fri før hvert LUU møde, hvis de ikke var på 
skole så de kunne gå rundt i klasserne og få nogle input til LUU mødet. På HHE vil man forsøge om 
dette er muligt.   
  

4) Orientering fra formanden 
Ingen. 



 
5) Orientering fra EVU 

Harry orienterede om Skills. Der havde været 60000 besøgende trods trafikale problemer, EVU vil 
gerne styrke talent arbejdet og havde en fællesstand for VVS og EL. John mente der var for meget 
elite og for lidt fokus på bredden. 
Harry fortalte at EVU ville overtage styringen af udviklingen af modulerne. Der var blevet ansat to 
nye medarbejdere til at styrke denne proces. 
Harry Fortalte lidt om hvad EVU vil ligge vægt på i forbindelse med den forestående udbudsrunde. 
EVU vil gerne at der bliver fælles retningslinjer og prøver for GF2 så eleverne har samme 
kompetencer når de skal på H1.  
Harry var godt klar over der havde og stadig var problemer omkring udviklingen af H1 og 
modulerne. Harry erkendte ligeledes at EVU var stødt på problemer man ikke havde forudset i 
forbindelse med udviklingen af den nye EL-udd. 
Faglære kongressen vil blive flyttet fra uge 26 til uge 27 grundet der stadig er nogle underviser i uge 
26.   
 

6) Skuemesterrapporter 
Intet at bemærke. Der vil blive forsøgt en fælles it platform, hvor skue meste rapporterne kan ses 
så de enkelte medlemmer af LUU kan udvælge de rapporter de ønsker at se. (Udføres af Jbh 
Herningsholm)   
 

7) Grundforløbet lige nu. 
Alle er spændte på at se hvordan de der har gået på GF 1 klare sige, foreløbig ser det ok ud. 
Der er store uklarhed over, hvordan og meget merit EUV (elever over 25) skal håndteres. Alle 
omkring bordret mener lovgivningen omkring EUV elever er problematisk. 
Skolerne beklager at EVU ikke har det nye materiale på plads til GF 2 samt al den forvirring der var 
omkring GF 2 prøven. 
Jbh kalder samarbejd skoler ind til et møde ang.GF2 
 

8) EUD reform Status. 

Skolerne er ved at have styr på EUD reformen, det er ikke alt der er gået lige nemt, og det har 
været en kæmpe arbejdsopgave. Der er stadig meget arbejde omkring EUD reformen, men vi er på 
rette vej. 

9) Ny elektriker uddannelse status. 
Der stadig store problemer i forhold til udvikling af moduler (er gået i stå) Harry oplyser der ansat 
nye medarbejder der skal koncentrer sig om styring og udvikling af modulerne. HHE klager over at 
H1 endnu ikke er på plads.  
 

10) GF 1 gik generelt godt, der var et meget mindre frafald en skolerne havde frygtet.  
Skolerne vil lave erfa møde for underviserne på GF1. 
------ 

11) Praktikcenter. 
HHE har ansat en praktikcenter leder som tiltræder først på foråret. Det er tanken at 
praktikcenterlederen skal stå for skole praktikken. 
   

12) Praktikplads situationen, herunder EUX og SKP 



Skolerne fortæller at det efterhånden kan mærkes at der er mere gang i hjulene og der er en 
faldende tendens i antallet af skp elever og det er ligeledes blevet nemmere at få EUX elever ud i 
praktik.  
  

13) Der var bred enighed om at der ikke var noget til evt. da vi havde vidt omkring i mødet. 
 
 
Næste var møde fastsat til den 24-5. men der er åbenbart sket et eller andet i systemet da jeg må 
konstaterer at ovenstående og foreløbig dagsorden som jeg udsendte 4-4-16 ikke er kommet ud til 
LUU`s medlemmer så jeg har aftalt med formanden at vi afholder mødet den 14-6-16 for at give de 
medlemmer der ikke var tilstede ved sidste møde en chines for at planlægge deres tid. 
 


