Referat af møde nr. 98 i det lokale Uddannelses Udvalg for Strøm,
Styring og IT, afholdt i Silkeborg den 14. marts 2017
Mødets deltagere:

Benn Rune (Herning)
Majken Gravesen (Herning)
Jens Bramstrup Hansen (Herning)
Jacqueline Boesen (Herning)
Martin Lyhne Holmgaard (Herning)
Johnny Prang (Silkeborg)
Lars Holmsgaard (Silkeborg)
Jesper Langbo Christensen (Elev)
Brian Poulsen Jensen (Næstformand)
Richard Andreasen (formand)
Lasse Vestergaard (Holstebro)
Morten Cassander (EVU)

Fraværende:

Anders Vendelboe (Skjern)
Anders Dissing (Holstebro)
Gert Hagelskjær (DEF)
Jan Møller (Tekniq)
John Hald (Tekniq)
Samuel Bang (Skjern)
Thomas Malik Kristiansen (elev)
Torben Dyhr Krog

1) Godkendelse af dagorden
- Godkendt
2) Godkendelse af referat fra møde nr. 97
- Godkendt

3) Orientering fra eleverne
- Ingen indvendinger fra eleverne. Thomas Kristiansen er fraværende. Jesper Langbo har ikke
noget at indmelde til i dag.
4) Orientering fra formanden.
- Ingen orientering fra formanden.
- Brian efterspørger manglende skuemester rapporter, Benn fortæller at de udfyldes elektronisk,
Morten meddeler at de derved burde udsendes automatisk via skumester sitet. Jens vil følge op
på det med Jonna fra EVU.
5) Hvordan er skolerne kommet i gang efter årsskiftet. Ringkøbing/Skjern, Holstebro, Silkeborg og
Herning
- Silkeborg kører to hold, 29 elever i det hele på EUD og EUX, 11 EUX og 18 Data elever.
- Holstebro har 31 elever, 6 EUX og 25 EUD. 2 EUD elever er meldt ud, den ene kommer muligvis
igen til sommer. 4 EUD elever har muligvis læreplads.
En elev har allerede alle overgangskravene, og har derfor merit de dage hvor de skal have
overgangskrav, eleven er derfor i virksomheden i den periode. Fra skolens side har de valgt kun
skolepraktik, 1 mdr. i prøve, derefter praktikplads. Brian vil følge op på sagen.
Morten meddeler at man skal huske politik på områderne pga. misbrug af eleverne. Lasse
meddeler at der ingen problem er i at få aftale på eleven og at de ikke må udføre faktureret
arbejde mens eleven er ude ved dem når skolen kører overgangskrav.
- Herning har et stort hold med 32 elever. GF2 18 EUX (blanding af GF1 og voksenlære). Afkortet
elever har merit i starten af grundforløbet pga. grundforløbsprøverne til sidst.
Modulerne er kommet i gang. Skolerne rundt omkring meddeler ind til Jens ang. Moduloversigt
som ligges i regneark, så man kan se hvilken skole der kører hvilket modul.
Herning kommer til at kører modul 3.4 og 3.5, der ligges løbende materiale ind.
Morten meddeler at EVU’s liste løbende vil blive opdateret, EVU er lidt presset da de er
afhængige af skolerne, men hvis en er syg overholdes deadline ikke.
Der arbejdes stærkt med at få alt materiale færdig til modul fagene.
Jens og Benn skal med til H1 seminar samt de deltager i en masse om omkring den nye
svendeprøve.
Jens meddeler at mange virksomheder endnu mangler at vælge moduler, det kan derfor være
svært at planlægge pga. antal af elever. Samarbejde med omkring læggende skoler ang. Moduler.
6) Ny Elektrikeruddannelse status (JBH)
- Herning har ikke flere gamle H2’er, de sidste gamle H3 køres færdig i 2017. H4 udfases i
2018/starten af 2019. Derefter køres der kun ny uddannelse. Herning er i gang med at ændre
struktur omkring GF2, moduler osv. Jens er dog mere optimistisk omkring den nye elektriker
uddannelse end før. Virksomhederne må gerne ringe til Jens omkring hjælp til valg af moduler.
Mange virksomheder er frustreret over de skal søge om ny godkendelse til den ny elektriker
uddannelse.
- Morten meddeler at det er pga. et flueben i det administrative system EASY-P, at de skal søge ny
og ikke bare kan godkendes på de nye automatisk. EVU bestræber sig på at inden for 7 dage er
virksomheden godkendt.
- Der er fast EUX rubrik på de enkelt moduler på skolerne.
- Morten fortæller at det fungere at det virker godt at EUX sporerne ligger på modulerne.
7) Orientering om ny svendeprøve (BMR)
- Svendeprøven er 3 uger og skal indeholde minimum 3 moduler. Eleverne skal lave en projekt
beskrivelse, som skal sendes til skuemester på dag nr. 5.

-

Det er vigtigt at der arbejdes meget med innovation på H1. Der er ikke noget krav om hvor meget
faget innovation skal fylde men der er derimod krav om at eleven skal have en karakter i faget
innovation. Denne karakter vægter 20 % sammen med karakteren for det faglige indhold som
vægter 80%.
- I uge 13 deltager Herning (2 elever og Benn) i innovation projekt beskrivelse på TEC i København.
- Morten meddeler at der er lavet en vejledning til elektriker svendeprøven. Projektet er godt i
gang, det er derfor vigtigt at vejledningen er brugbar for eleverne, så de kan slå op i vejledningen.
- Efter uge 13 er der en masse evaluerings arbejde omkring vejledningen, der laves også en
vejledning til EUX eleverne.
- Svendeprøven består af 80 % innovation og 20 % teknisk, som vil ende ud i en samlet karakter.
Vejledningen må gerne læses grundigt igennem og sendes til Morten. Den tilrettes først efter
uge 13. Hvis der foretages gruppe eksamen, vil hver enkelt elev få en karakter.
Jens udtrykker at det er vigtigt at man starter tidlig med innovation, den ligger lige til højre benet
for EUX eleverne, men EUD eleverne kan have det lidt svært, derfor vigtigt at de trænes grundigt,
så de ikke ender med at være blanke til eksamen.
8) Praktikcenter
- Majken meddeler 17 SKP elever, pt. 6 på skole ophold og 7 i VFU. Herning har lavet værksted,
hvor eleverne kan udfordres pt. Arbejdes der i køkken som skal sættes op, det udvikles hele tiden.
Det er rigtig godt at få eleverne ind at arbejde, det virker mere realistisk for eleverne at lave
forskellige rum i et hus. Næste projekt er at murerne skal lave nogle vægge, som de skal sætte
op.
- Martin meddeler at Herning har en SKP instruktør mere Flemming Meldgaard.
- Johnny meddeler at arbejdstilsynet har været på besøg og meddelt de skal huske og bruge
støvsuger på værkstederne når der arbejdes med gips.
- Brian meddeler at det ser godt ud det Herning har gang i, det virker til at give eleverne meget
mere mening. Stor ros til Herning.
Brian spørger ind til de 7 elever i VFU, om det er samme virksomhed.
Majken meddeler at de stater med 4 uger VFU, men at der er flere uddannelsesaftaler på vej til
de elever som pt. Er ude.
Majken indvender at det er meget varierende, hvor længe de er ude i virksomhederne, men stort
set de fleste virksomheder ender med at lave uddannelsesaftaler.
Brian henviser til en gl. sag omkring en elev som er kommet til skade. Jens siger at den skal tages
særskilt og ikke bringes op på mødet her. Brian, Jens og Majken vil sætte sig sammen og få styr
på den gamle sag.
9) Praktikpladssituationen, EUD, EUX og SKP.
- Jens spørger indtil om der sker noget på det område andre steder.
- Johnny meddeler at der ikke er så meget på nuværende tidspunkt, at de nok ved mere til næste
møde.
10) Nyt fra EVU
- Der har været stor udskiftning ved EVU.
- Morten er kommet tilbage efter at have være væk noget tid.
- Simon er blevet ny sekretariatets chef.
- Søren er blevet ny chef konsulent.
- Pernille er kommet retur fra barsel
- Mette som har barsel vikar er blevet fastansat.
- Jonas er ansat, hovedpart redigere han undervisningsmateriale.

-

Beatrice Slot er ansat som Juridisk Konsulent.
Alt i alt 7 udskiftninger ud af 16.
Søren har meldt ud at der laves nyt koncept. EUV deltager i hovedregel i 1. og 4. kvartal af
møderne. 2. og 3. kvartal kan tages over Skype.
Morten vil gerne hvis det er muligt, at lave plan over LUU møder fremover, som skolerne kan
kigge på. Så hans møder med de andre LUU gruppen evt. kan tilpasses samme dag.
- EVU har en bøn til virksomheder/skolerne at alle uddannelsesaftaler laves på
elektrikeruddannelse.dk pga. statistik over modulerne.
- Forespørgsel omkring omvalg af moduler kan sendes automatisk til skolerne. Systemet kan
ændres så der sendes en mail til skolerne – Afventer det faglig udvalg.
- Der har været skoleleder møde ved EVU, det var et godt møde, bestræbes på at holde det 1 gang
om året.
Morten har været inde ved Skills konkurrencen, i 2018 skal det afholdes i Herning, Morten vil nok
søge hjælp ved Herning omkring stand opbygning, underviser osv.
- Jens spørger til skills fremadrettet med hentydning til moduler.
- Morten fortæller at der er nedsat en arbejdsgruppe, men at det er kompliceret med 28 moduler
og én konkurrence.
Der arbejdes på at få nye sponsorer ind f.eks. LEGO for at fange opmærksomhed på EL-faget.
Morten vil vende tilbage omkring SKills senere.
Der ligger en GF2 prøve i prøvebanken, EVU er i gang med at udvikle flere spørgsmål til den.
11) Eventuelt
- Jens vil gerne have flere input fra LUU medlemmerne til dagsorden, da der alligevel til møderne
snakkes ved bordet om ting som kunne være punkter på dagsorden.
- Martin plejer at være med til hvert 2. møde.
- Morten vil gerne have en opdateret liste over LUU medlemmerne, Jacqueline fremsender den.
- Fremover indkalder Jacqueline igennem outlook mødeindkaldelse, så man hurtigt kan svarer om
man deltager eller ej, da der er mange som ikke melder tilbage om de kommer.
- Næste møde er d. 6. juni i Holstebro kl. 12.30
- Første møde i efteråret er d. 14. september kl. 9.00 i Herning
- Sidste møde i 2017 er d. 7. december kl. 12.30, muligvis i Skjern

