
 

 
Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for Blik og VVS 
 

Dato: 07.06.2017 Tid: kl. 12.00 - 14.00 Sted: lokale 25.03 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: Deltaget i 
mødet 

LUU:       

 Bjarne Kristensen BK Blik og rør x  x X 

 Leo Nielsen LN Blik og rør     

 Thomas Kiel TK Blik og rør    x 

 Lars Troelsgaard LT Tekniq     

 Jesper Hansen JK Tekniq    X 

 Gert Flæng GF Tekniq    X 

 Erik Bøndergaard EB Tekniq    X 

Elevrepræsentant:       

 Mark Høyberg Bangtrup MHB      

 Rasmus Muhlig Iversen RMI      

Lærer repræsentant       

 Thomas Nikolajsen thn HHE  X  X 

Ledelses repræsentant       

 Brian Dyrmose BDY HHE    X 

 Martin L. Holmgaard MLH HHE    X 

Gæster:       

Mia Mølgaard Eitel MME Tekniq     

Lene Gonnsen LG EVU    x 

 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 15.03.2017  

a. Godkendelse af referat 

Rettelse til deltagerlisten: Lene Gonnsen var ikke til stede 

b. Opfølgning på beslutninger 

Punkt 8 evt. Vedr. kød på svendeprøven foreslår Martin, at man kan 

gøre brug af den nye klokke, der står uden for Aulaen som en 

tradition som et afslutningsring, eller hvad nu man vil kalde det. 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

BK ønsker en opdateret liste på lærer situationen, som skal 

indeholde foto, samt hvilke arbejdsområder de forskellige lærere har 

i afd.  

Listen sendes til alle medlemmer i LUU. Kommer der ændringer eller 

nye ansættelser i afd. skal den opdateres hurtigst muligt, og sendes 

på ny igen til LUU. 

b. EVU 

LG fortæller, at der er et lavet/kommet nye svendeprøver. Man kører 

lige nu 8 elever på EUC Sjælland efter den nye svendeprøve. 

Den skriftlige prøves hæves i sværhedsgrad, så den ligger mere lige 

med den praktiske opgave. 

  



 

Der vil blive afholdt censor kursuser regionalt rundt på skolerne, hvor 

man vil vejlede og guide dem i den nye opbygning, samt informere 

om tanken med den nye svendeprøve. 

c. Skolen 

LG spørger, hvordan man fremover i afd. har tænk sig, at oplæringen 

og processen for de nye lærere skal være, samt hvordan man sikrer 

at beholde dem som lærere. 

BDY: Man vil øge fokus på processen i oplæringen, samt give mere 

plads og rum i skemaet for de nye. 

MLH: Tilføjer til emnet skolen, at vores nye direktør giver mere vind i 

sejlene. Man tænker at ville arbejde med et Mind set. Eksempelvis 

”er det ok eller ikke ok at fejle”. 

Der ligger noget videncenter projekt mellem skolerne. Man vil ikke 

gå ind i det, men har valgt det fra.  

d. Elevrepræsentanten 

Ikke til stede. De har været svære at komme i kontakt med, men der 

arbejdes videre med dette problem, så vi kan få dem med på møder 

fremover. 

 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

BDY: Der er blevet godkendt 117.000 kr. til anvendelse. 

Kunne eks. bruges til: 

- Dialog med firmaerne om hvilke lærlinge/uddannelser der er, og 

hvad de i grunden indeholder, samt det rigtige valg. 

- Hjælpe elever i og til en bedre socialisering. 

BDY vil gerne vide, hvor meget tid de forskellige her i gruppen kan og 

vil brug, samt flere ideer til brug af AUB-midlerne. 

 

LUU. Tænker på: 

1. Vi skal være i dialog bredt i lokalsamfundet 

2. Tage fat i UU-vejlederne – bredt 

3. Tage fat i mestre for hjælp til at komme rundt på skolerne, samt 

skabe en dialog. 

 

Emnet afsluttes med, at skolen skal lave en plan over, hvad der skal 

gøres og tage ideerne med i planen, samt finde nye ideer. 

 

b. Rekruttering 

22 elever på GF2 elever lige nu på skolen, hvor alle har lærepladser. 

Der er p.t. tilmeldt 9 personer til grundforløbet i august 2017. 

 

4. Skolepraktiksituationen 

Der er ingen SKP elever i afd. 

Vi mangler simpelthen elever til de stillingsopslag, vi har hængende fra 

mestre rundt i landet. 

  

 

 



 

5. Efteruddannelse/AMU 

 
            Uge 23 -36 åbenværksted i blik 
                    16/8 – 6/9 A certifikat 
                    24/8 – 29/8 varmepumpekursus 
                    7/8-16/8 fjernvarme certifikat 
 

6. LUP arbejde BDY 

Udleveret ny plan/ide/tanke til ny modul opdeling, hvor man vil samle 

elever på de små hold/uddannelser. 

LUU ser det ikke som en god ide (for meget ind/ud af virksomheden) 

10 uger er bedst for planlægningen i virksomhederne. 

BDY vil arbejde med ønsket om 8-10 ugers forløb. 

 

7. DM Skills 

LG: Herning skal køre forløbet, hvor man tænker ændringer i opførelsen 

fra sidste gang, og i år får blik demo-standen, og der er en rør-føle stand, 

som vil være mere teknisk. 

BG ønsker, at blik demostanden bliver mere synlig, og at der kommer 

mere fokus på standen og gæsterne. 

LG fortæller, at skole/lokalmesterskaberne d. 7/9-2017 skal sendes 

bredere ud til mestrene, da flere mener, de har mulige deltagere til 

mesterskaberne. 

MLH fortæller kort, at vi her på skolen har 1.600 8. klasses elever samme 

dag som mesterskaberne kører.  

 

8. Næste møde: 

- D. 21.09.2017         kl. 12.00 
- D. 29-11.2017         kl. 12.00 

-  

9. Eventuelt 
LG ønsker, at Praktikvejledningen skal på som et dagsordenspunkt til 
næste møde. 
LG vil rigtig gerne i praktik her på skolen på et H1 forløb i og omkring uge 
42 

 


