
Referat af møde nr. 97 i det lokale Uddannelses Udvalg for Strøm, 

Styring og IT, afholdt i Herning den. 8. december 2016. 

 

Mødets deltagere: Benn Rune (Herning) 

Majken Gravesen (Herning) 

Jens Bramstrup Hansen (Herning) 

Torben Dyhr Krogh (DEF) 

Johnny Prang (Silkeborg) 

Jesper Langbo Christensen (Elev) 

Thomas Malik Kristiansen (Elev) 

Samuel Bang (Skjern) 

Poul Jensen (Skjern) 

Lasse Vestergaard (Holstebro) 

 

Fraværende:  Anders Vendelboe (Skjern) 

  Anders Dissing (Holstebro) 

  Brian Poulsen Jensen (DEF) 

  Chlaus Skaarup (Hosltebro) 

EVU 

Gert Hagelskjær (DEF) 

Jan Møller (Tekniq) 

John Hald (Tekniq) 

Lars Holmgaard (Silkeborg) 

Richard Andreasen (Tekniq) 

 

 

1) Godkendelse af dagorden 

- Godkendt 

2) Godkendelse af referat fra møde nr. 96 



- Jens har mistet referat fra sidste møde, så Jacqueline er indkaldt fremadrettet. Der blev snakket 

løst om godkendelse af referat, der kan huskes.  

3) Orientering fra eleverne 

- To nye elever er kommet til 

- Jesper Langbo Christensen går pt. På H1 som EUX Installationsteknik, er i lære ved Viftrup i 

Videbæk. Thomas Malik Kristiansen går pt. På H2 EUD Styring/reguleringsteknik, er i lære ved 

Elvest Holstebro.  

- Orientering fra Thomas: Er ved at afslutte skoleforløbet, det hele kører godt, de arbejder pt. Med 

robot og vareprøver. De startede med at lave en tidsplan og har fulgt den meget godt igennem 

forløbet.  

- Orientering fra Jesper: Slutter H1 her til jul, de har ofte manglet materialer, når de skulle bruge 

dem fx kabel pas. De har haft meget pres på grund af afleveringer, de har 2 b- fag på H1.  

4) Orientering fra Formanden 

- Ingen orientering, formand var fraværende 

5) GF2 Optag Januar  

- Holstebro oplyser: 17 elever fra grundforløb 1, 5 elever udefra og 7 elever til EUX 

- Skjern oplyser: 9 elever fra grundforløb 1, 2 elever udefra og 1 elev til EUX 

- Herning oplyser: Ca. 60 elever fra grundforløb 1, ca. 40 elever (inkl. EUX) forsætter til Grundforløb 

2, ca. 50 elever i alt.  

- Silkeborg oplyser: 30 elever i alt fra grundforløb 1 (11 EUX og 17 EUD) -> Stigende EUX 

6) Ny Elektriker uddannelse status  

- Jens beretter; Vi har den sidste H2 på gammel version inde nu. Der vil til næste år, blive lavet et 

opsamlingshold til foråret centralt beliggen for de forskellige skoler, for H2, H3 og H4, for at få 

”afsluttet” de sidste elever på gammel version der kommer dumpende. Der kommer løbende 

elever som har det gamle grundforløb og som skal konverteres over til den nye version, så de 

elever bliver indkaldt til de ting de mangler, for at kunne få opfylde overgangskravene f.eks. 

Rulle/Bukke.  

- Jens oplyser at de er ved at ligge sidste hånd på modulerne, det bliver sådan er skolerne kommer 

til at samarbejde på kryds og tværs, så de undgår at kører med 3 elever på et modul, og 5 moduler 

på et andet modul.  

- De første moduler i Herning starter i februar 2017.  

- Den sidste nye H1 for i år er i gang og slutter i december. H1 er gået fra 10 uger til 16 uger, det 

betyder at der ikke er ”luft” til underviserne mellem H1 forløbene.  

7) Orientering om ny svendeprøve:  

- Trin delt uddannelse, så de elever som ikke har læreplads, skal op til en montør prøve, for at 

kunne  gå videre til modulerne. Elektriker uddannelsen er ved at blive meget akademisk, men 

kommer til at ramme de svage elever, men man prøver at gøre hvad man kan for at dæmpe det 

akademiske.  

- Jens og Benn fortæller om ny svendeprøve for EUD og EUX elever, ved at lave laboratorie 

opstilling/ video. De skal lave en problem formulering. Derefter skal de aflevere en synopsis. 

Svendeprøven skal omhandle minimum 3 ud af de 4-5 moduler eleven har. Det er moderskolen 

som skal afholde prøven. Synopsisen skal beskrive, hvad eleven vil beskæftige sig med til prøven. 

Synopsisen sendes derefter til skuemestre. Prøven kommer til at ligne mere EUX eksamens 

projektet. Man er bekymret for at skuemester ikke kan gennemskue opgaven.  

- Fremtidens elektriker uddannelse minder mere om en mindre bachelor uddannelse.  

- Jens vil holde LUU orientering omkring uddannelsens udvikling.  



8) Praktikcenter 

- I Herning vil man lave ny arbejdsplads for skolepraktik (SKP) eleverne, man har tidligere været 

meget afhængig af virksomheden.  

Pladsen vil deles ind i små ”hus” rum med f.eks. køkken, hvor de skal arbejde som ude ved 

kunderne og underviser/kontorfolk vil blive spurgt om at kunne ”spille”kunder. Elektriker SKP 

elever vil komme til at arbejde sammen med andre SKP elever f.eks. tømrer. De skal lave tidsplan 

sammen og kunne overholde denne. Man vil gøre det så virkeligt som muligt. Tanken er at det 

skal fungere som en virkelig arbejdsplads og at eleverne skal være selvtænkende og komme med 

løsninger og udfører arbejdet. Eleverne skal selv bestille de materialer de skal bruge.  

Eleverne vil ved være stand for en slags ”firmabil/skab”, hvor de skal sørge for værktøj og 

oprydning også.  

- Formålet er at få vendt negativ omtalt omkring SKP til noget positivt.  

- Der er ansat en ny mand til skolepraktik afdelingen i EL Flemming Meldgaard. 

9) Praktiks situationen, EUD, EUX og SKP 

- SKP 23 elever, her af 3 elever i delaftale og 5 elever i VFU (Virksomhedsforlagt undervisning) 

Flere SKP elever får læreplads. Virksomhederne er begyndt at  ”vågne” op for at få lærlinge ind.  

10) Anvendelse af AUB midler 

- AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) midler fra staten til f.eks. opsøgende arbejde.  

- El-afdelingen Herning vil prøve nogle penge på at klæde eleverne bedre på til selv at sælges sig 

selv over for virksomhederne. Med start fra grundforløb 2 til H1. Enten ved hjælp af aften 

arrangement i form af ”speed dating”. Man har snakket om man skulle ”hyre” en 

skuespiller/coach til at hjælpe. 

- Mere information fra Jens Bramstrup senere. 

 

11) Nyt fra EVU 

- Stor udskiftning ved EVU (EVU er el- og vvs-branchens uddannelsessekretariat). Harry er 

stoppet og gået på pension. De mangler pt. 2 mand til stillinger. Ny chef konsulent Søren 

Olsen. 

 

12) Eventuelt  

- Første møde i det nye år er den 14. marts 2017 kl. 12.30 i Silkeborg 

- Andet møde er den 8. juni 2017 kl. 12.30 i Holstebro 

 


