
Referrat af møde. 95 i det lokale Uddannelses udvalg for Strøm, Styring og 

IT, afholdt i Herning den 14 juni 2016. 
 

Mødets Deltagere:  Torben Dyhr (DEF) 
                                    Gert Hagelskjær (DEF)  Fraværende 
                                   Poul Jensen (Skjern)   
          Lasse Vestergaard (Skjern)                      Fraværende 
                                   Johnny Prang (Silkeborg)   
                                   Allan Boelstoft Andersen (Holstebro)    Fraværende 
                                   Richard Andreasen (Tekniq)  
                                   John Hald (Tekniq) 
                                   Majken Gravesen (Herning)  
                                                 
                                  Jens Bramstrup Hansen (Herning) 
                                  Jan Møller (Tekniq)  Fraværende 

                                  Brian Poulsen Jensen(DEF) 

                                  Benn Rune (Herning)   

                                  Harry Nielsen (EVU)  

                                   

1) Godkendelse af dagsorden. 

a. Godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra møde nr. 94 

a. Godkendt 

 

3) Orientering fra eleverne 

a. Der var ingen elever tilstede. Der præsenteres nye elever inden næste møde. 

4) Orientering fra formanden 

a. Ingen. 

 

5) Orientering fra EVU 

a. EVU (Harry) informerer om uge 27 (faglærer kongres) der er ca. 100 tilmeldte på møde 

dagen. 

b. Der informeres om skolernes udbud og EVU har sendt HHE (Herningsholms erhvervsskole) 

ansøgninger til REO der skal træffe den endelige afgørelse. Der forventes ikke problemer 

med HHEs ansøgning. Men det forventes at Viborg ligeledes får hovedforløb. 

c. John undre sig over at udbudsrunden kommer så sent, set i forhold til EUD reformen. Harry 

informere om proceduren ved udbudsrunden og informerer om EVUs indstilling til REO og 

siger der kommer en afgørelse i september. 

d. Harry fortæller om den kommende GF2 prøve der skal sikre en fælles faglig standard over 

hele landet. 



e. Harry informere om udvikling af svendeprøven til instalationsmontør, hvor der laves fælles 

prøver. Martin mener ikke at en ren skriftlig prøve er hensigtsmæssig og forklare hvordan 

BYA har lavet en projektorienteret prøve i stedet. LUU er enige i projekt tanken på 

svendeprøven til Instalationsmontør og Harry vil arbejde i den retning. 

f. Harry giver en redegørelse om AMU kurser og fortæller at EVU arbejder på at reducerer 

antallet af amu kurser. EVU mål er at tilpasse AMU kurserne til modulerne. 

 

 

 

6) Skuemesterrapporter 

a. Der vil blive lavet en platform (net baseret) for skuemester rapporter som gerne skulle 

kunne anvendes inden eller lige efter sommerferien. (Udføres af Jbh Herningsholm)   

 

7) Grundforløbet lige nu. 

a. Alle fra skolerne er enige om at GF1 har været en stor succes da eleverne der kommer på 

GF2 fra GF1 er bedre rustet til at påbegynde El uddannelsen end tidligere. 

b. Skolerne mener der har været for megen usikkerhed angående prøveformen på GF 2 ang. 

hvem der står for, hvad og hvorfor. Skolerne ønsker alle et tættere sammenarbejde og der 

vil blive taget initiativ til dette.  

8) EUD reform Status. 

a. Skolerne har efterhånden styr på EUD reformen. Men merit reglerne er stadig en kilde til 

stor frustration, da det giver en masse problemer både for elever, skoler og virksomheder. 

b. Det er specielt omkring EUV elever at meritreglerne skaber problemer. John mener vi skal 

gøre lidt mere for at tiltrække studenter til El uddannelsen. Skolerne vil gerne studenterne, 

men igen kommer merit reglerne i spil og gør studenterforløbet meget besværligt. 

c. Der er kommet lidt lempelse på meritreglerne således meritten kan fordeles mere jævnt 

over et forløb. 

9) Ny elektriker uddannelse status. 

a. Der er kommet gang i udvikling af modulerne efter der er blevet ansat nye medarbejdere i 

EVU samt at G5 skolerne har lagt et maksimalt pres på EVU. 

b. EVUs portal begynder at virke, men det har været en svær fødsel og vi er stadig ikke i mål. 

Virksomhederne klager over den er meget uoverskuelig og giver dårlig info om modulernes 

indhold.  

c. Det er ligeledes et problem at portalen stadig ikke kan låse EUX elevernes modul valg. 

d. G5 skolerne udbyder alle moduler, og arbejder med et projekt der omhandler at samle 

elever sammen så de enkelte moduler/hold bliver så store at der skabes et godt studie 

miljø og bliver rentable.  

10) Praktikcenter. 

a. HHEs praktikcenter leder er tiltrådt og i fuld gang med arbejdet.   

b. Harry mener ikke HHE opfylder betingelserne for at være praktikcenter da vi ikke i EL-

Afdelingen ikke har SKP eleverne til at arbejde fysisk på skolen. Jbh og mag mener at eleverne 

får en langt bedre oplevelse af at være i enten VFU eller hos Intego der har forpligtet sig til 



at tage mindst 5 elever med en times varsel og afgive dem igen lige så hurtigt, hvis de kan få 

en praktikplads.  

c. HHE vil arbejde på om andre virksomheder kan komme med i en ordning alla Intego. 

d. Mag gør ligeledes opmærksom på at måden vi gør det på HHE er ud fra et ønske om at 

fastholde så mange som muligt i EL-Branchen. 

 

11) Praktikplads situationen, herunder EUX og SKP 

a. Alle i det LUU mener at det er uforståeligt at praktikplads situationen stadig er meget 

anstrengt når så mange virksomheder i regionen mangler arbejdskraft. LUU er bekymret for 

at der vil ske en stor stigning i antallet af SKP elever når der ikke længere er kvoter. 

b. Brian var lidt bekymret for om eleverne var/er i VFU flere gange i samme virksomhed. 

c. Brian kunne ligeledes berette om en elev der havde fået dårlig rådgivning på HHE, hvilket 

kunne have forårsaget meget uheldige konsekvenser for den pågældende elev. 

d. Der var også en vis bekymring fra dansk El-forbunds side ang. hvordan HHE sikre at de 

elever der er i VFU opnår læringsmålene mens de er VFU. 

e. Poul kunne berette at der var installatører der ikke ønskede at tage EUX elever grundet at 

virksomhederne mener at eleverne jo bare vil læse videre.  

f. Der enighed blandt skolerne om at vi nok burde gøre en form for fælles indsats omkring 

praktikplads situationen i vores område. 

12) EVT. 

a. John ville gerne høre om det ikke var muligt at lave LAUS kurserne mere spændende 

 

b. Næste møde er fastsat til den 29-8-16 kl 12.30 hos Holstebro tekniske skole eller hos Arne 

Hald. Der er ligeledes planlagt et LUU møde den 8-12-16 sted ikke fastlagt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Jens Bramstrup Hansen 

Håber alle i det LUU får en god sommer 

 


