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1. Godkendelse af dagsorden. 

 Den er godkendt. 

2. Præsentation af ny chefkonsulent v. EVU Lene Gonnsen 

 Lene fortalt kort om sine erfaringer med vvs branchen. 

3. Godkendelse af referat fra den 14.06.2016 

 Godkendt. Referat er ikke fremsendt, hvilket Brian beklager. 

4. Orientering fra formanden. 

 Flere bliver i faget længere tid, hvilket er positivt, men det kan også være en konsekvens af at det 

er vanskeligt et rekruttere nye ind i fag. 

 Herningsholm erhvervsskole vvs har 2015 optaget 81 elever og primo august 2016 optaget 61 

elever, så vi tror på at der kommer 20 mere i år. 

 På landsplan blev der optaget 693 elever i 2015 og primo aug 2016 er der optaget 408 elever. 

Bjarne så gerne at det tal kom op på 750-800 elever. 

 Link til statistik http://statistik.evu.dk/VVS-energiuddannelsen/3_skoler_tilgang_VVS-

energiuddannelsen_.html 

5. Orientering fra EVU v. Lene. 

 Rene stopper 

 I uge 26 seminar var en succes hvor netværket og fagligheden blev styrket. 

 Der er censorkursus den 26/9 

 LUU konference den 1/11 

 Skilles i Ålborg i jan. 2017 

6. Rekruttering/Praktikpladssituationen. 

 Se punkt 4. 

 LG fortalt kort om den store kampagne som Bilk og Rør samt Tekniq har i værksat. 

7. AUB ansøgning 

Emne Møde i det lokale uddannelsesudvalg for Blik og VVS afdelingen 

Dato 06.09.2016 

Tid KL 12 

Sted Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundvej 21, 7400 Herning, Lokale 12.004 

Deltagere Lars Troelsgaard, Gert Flæng, Erik Bøndergaard, Bjarne Kristensen, Brian Dyrmose, 
Lene Gonnsen, Martin Lyhne Holmgaard 

Referent Brian Dyrmose 
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 BD fremlage et forslag til at vi frem mod næste møde udarbejdes et udkast til ansøgningen. Denne 

opgave påtog BK sig og i samarbejde med MLH ville de finde den sidste ansøgning som kunne 

bruges som inspiration for den kommende ansøgning. 

8. Orientering fra skolen. 

 BD orienterer:  

 Vi har ansat Thomas Dalgaard han kommer fra en stilling som faglærer AMU Hoverdal. 

 Vi afholder 8/9 Skole skilles og lokale skilles vi forventer over 1500 elever og 100 andre. 

 Vi vil forsøge at få et aktivt elevråd sat i gang. Jeg påtænker at møderne afholdes en gang i 

måneden og alle indeværende hold deltager med en repræsentant. 

 BVB projektet pågår og det afsluttes den 13/10 kl. 13.00 Invitation udsendes snareste. 

9. Efteruddannelsessituationen. 

 BD/LG:EVU har indkaldt til koordineringsmøde vedr. udbud og hvordan vi sikre at flest mulige 

kurser afholdes. 

10. Eventuelt. 

 BK: Eleverne ønske at matematik deles op i mindre intervaller. BD: forklaret at det pt. er delt i halve 

dage og vi arbejder på at gøre undervisningen mere spændende for eleverne. 

 TC minder om at alle er medansvarlige for at praktikerklæringerne bliver udfyldt. 

11. Næste møde. 

 8/11 kl 12.00 og den 15/3 kl 12.00 

 

 

 


