
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for Blik og VVS 
 

Dato : 15.03.2017 Tid: kl. 12.00 - 15.30 Sted: lokale 25.03 
Forplejning: Let frokost 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 

LUU:      

 Mia Mølgaard Eitel MME Tekniq    

 Bjarne Kristensen BK Blik og rør x   

 Lars Troelsgaard LT Tekniq   X 

 Thomas Kiel TK Blik og rør    

 Erik Bøndergaard EB Tekniq    

 Gert Flæng GF Tekniq    

 Jesper Andresen JA Tekniq    

Elevrepræsentant:      

 Mark Høyberg Bangtrup MHB Ikke tilstede    

 Rasmus Muhlig Iversen RMI Ikke tilstede    

Lærer repræsentant      

 Thomas Dalsgaard THD HHE  X  

Ledelses repræsentant      

 Brian Dyrmose BDY HHE    

 Martin L. Holmgaard MLH HHE    

Gæster:      

Lene Gonnsen LG EVU    

 
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra seneste møde d. 2016.11.08  

a. Godkendelse af referat 

Punkt 8 rettes til ”at pensionsordning pr. automatik er gældende for personer over 25 år 

b. Opfølgning på beslutninger 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

Elev optag 781 2016 ca. 100 mere end 2015 meget positivt. (alle specialer) 

Optag Herningsholm 99. 

 

b. Skolen 

BDY 

Vi har fået tre kolleger i afdelingen: Alle 3 har tidligere selv haft forretning (2 som 

autoriseret vvs og 1 som blikkeslager) 

BDY informerer om Vvs forfra. 

Det betyder at afdelingen er i gang med et større udviklingsarbejde. 

Det der fokus på i afdelingen vidensdeling, LUP og udformning af 

undervisningsforløb. 

MHL fortæller at der også er et økonomisk aspekt. (mere for mindre) 

Ny direktør Allan Kordum. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ny multibane og flere aktiviteter i henhold til motion og bevægelse. 

Der er positivt tilbage melding omkring dette. 

MHL fortæller om multihal for alle skp elever. 

 

 

c. Elevrepræsentanten 

Ikke tilstede. Dette er problem som LUU ser med stor alvor på, og det blev drøfte 

hvorledes vi kan få dem mere med. Konklusionen blev at eleven lavede en kort 

fremlæggelse.  

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Man er ved at udforme ansøgningen. 

3 ud af 20 har ikke læreplads på GF2 

Det der kendetegner disse er at de har nogle sociale kompetencer. 

Eventuelt en stører oplysning om specialer. 

Fremme kendskab ved fyraftensmøder på skolen. Mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

Brug de sociale medier målrettet for at få fat i de unge mennesker. 

Vi søger 100000 dkr 

 

b. Rekruttering 

Udgår. 

 

4. Skolepraktiksituationen 

Der er pt. 2 skp elever. 

De skp der er har brug for at man støtter dem i kontakten til arbejdsgiver  

5. Efteruddannelse 

Vi ser et stort potentiale i samlæsning af både eud og amu. 

  

6. DM Skilles 

a. Evaluering af 2017 

Besøgs tallet var ca. 58000  

Ny opgave skal stadigvæk evalueres. 

Man har fokus på at man visualiseres standen. 

b. Herning 2018 – bliver vores rolle? 

Udvalgt vil gerne deltage i arbejdet 

7. Næste møde: 

- D. 7.6.17 kl. 12 
- D. 21.9.17 kl. 12 

8. Eventuelt 
Medlemmerne fra Tekniq fremlage at de iht. bekendtgørelser deltager som censor ved 
GF2 og svendeprøven. BDY fremlage at det er vigtigt og ønskværdigt at eleverne får 
mulighed for at skulle fremlægge deres arbejde for fremmed personer, hvilket der var 
enighed om blandt udvalgsmedlemmer, men at dette måtte være skolens ansvar afholde 
dem. THD fremlagde hans gode erfaringer med at bruge elever fra andre uddannelser og 



 

niveauer i vvs uddannelsen til ”kunder”, og denne model arbejder skolen videre med. 
Endvidere blev der drøftet muligheden for at bruge Svende til censor. 
 
Lidt mere kød på svendeprøve afslutning. 
BDY opfordret LUU til sætte noget i værk for at markere svendeprøver afslutningen. BDY 
laver en liste med kontakt oplysninger på medlemmer af LUU. 
 

 
  

 


