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Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler 
 
 
Dato: Den 5. februar 2021 kl. 09.00 – 12.00 
 
Sted: på ZOOM 
 
 
Deltagere: Danske Malermestre 
  Jakob Jørgensen (JJ) 
 
  Malernes Fagforening 

Mette Juul Romme (MJR) 
 
TEC 
Per Buron (PB) 
René Dyrby Carlson (RDC) 

  Torben Valsgard (TAV) 
   
Afbud:  Jan Pelby (JP) 

Peter Schrøder (PS) 
Susan Winther (SW) 
Marianne Hansen (MH) 
Niels Koch (NK) 
Jan Bredahl (JB) 
Bent-Ole Bohn (BOB) 

  Jens Hyldahl (JHY) 
 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Orientering fra formanden 
3. Orientering fra udvalget 
4. Orientering fra TEC 

 Praktikcenter 

 EUD-sekretariatet 

 Bring your own device 
5. Eventuelt 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
Referatet blev godkendt.  
 
Opfølgning fra sidste referat: 
- Der er indkøbt en sprøjtemaskine, TAV fortalte at der er planer for hvilket lokale der skal tages i 

brug til dette  
 

2. Orientering fra formanden 
 
JJ  
- Ingen beskeder 

 
 

3. Orientering fra udvalget 
 
MJR 
- 200 ledige pt., det er mange ift. tidligere år på dette tidspunkt. Tallet omfatter både bygningsmaler, 

skiltetekniker og vognmaler 
- Virksomhederne der er i gang, har en del at se til 
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4. Orientering fra TEC 

 
PB 
- Har ny organisering ift. salgskonsulenterne, de er trukket ud af Praktikcentret. Konsulenterne er nu 

samlet under det der hedder EUD-sekretariatet, konsulenterne skal skaffe lærepladser samt 
”sælge” efteruddannelse. Der er ansat ny chef til dette område, hun hedder Kirsten Eskildsen. 
Opmanding på det praktikpladsopsøgende arbejde 
o Kirsten vil gerne med på et LUU og fortælle om arbejdet i hendes afdeling 

- Skolerne har nu, på baggrund af de seneste trepartsforhandlinger, ansvaret for at eleverne får 
læreplads.  80 % af eleverne på GF2 skal ved slutningen af grundforløb have en læreplads, dette er 
dog ikke en udfordring for bygningsmaler 

- TEC fejrer 150 års jubilæum i år, nogle arrangementer omkring dette er blevet flyttet fra forårets til 
sommer. Men der vil løbende gennem året blive afholdt arrangementer så som elevopgave, 
innovationscamp, diverse udstillinger, elevfest, arrangementer for medarbejderne og en større 
konference for virksomheder og samarbejdspartnere. Blev skudt i gang for medarbejderne i sidste 
uge med et online kick-off  

 
RDC 
- TAV har været den i afdelingen der har sørget for udstillingen ifm. jubilæet  
- Covid-19 

o Påvirker i høj grad den daglige undervisning 
o Må gerne tage sårbare elever ind til fysisk undervisning 
o Hovedforløb 3 og svendeprøver må gerne afholdes, H3 er eksamensforberedende 

undervisning 
o Det er blevet muligt at tage GF2-elever ind til fysisk opstart, fastholdelsen af 

grundforløbseleverne skal sikres. Har en særlig opgave ift. de nye elever, da de ikke kender 
TEC i forvejen 

- GF2-opstart 25/1-21 
o Måtte bygge om for at få plads til de tilmeldte 95 elever 
o Der mødte 90 elever op 
o Havde inden opstart mellem 10-15 elever på venteliste, det er det højeste tilmeldingstal i lang 

tid 
o Eleverne blev indkaldt til en kort opstart med deres grundforløbsunderviser, hver elev fik lidt 

malergrej med hjem til små hjemmeopgaver, lidt værktøj, et krus og noget TEC-merchandise 
o De indkaldes igen til fysisk fremmøde, her vil de ud over undervisning få en t-shirt 
o Vil gerne have eleverne ud tidligt i praktik, så de kan få lov at møde faget 
o Grundet det store optag er der blevet ansat en timelærer, desuden er der også flyttet en 

malerlærer fra GF1. Har opslået en stilling til fastansættelse i afdelingen 
- Har fået en ny fagretning på GF1, den hedder officielt ”Industrial communication & visual design” – i 

daglig tale ”håndværk og design”. Titlen er på engelsk, da dette (desværre) er en beslutning på 
landsplan. Denne fagretning rummer blandt andet uddannelserne til maler, skiltetekniker og smed 

- Ville normalt have afholdt fysiske informationsmøder/aftner, men pga. Covid-19 er dette ikke muligt. 
Derfor gennemfører TEC pt. virtuelle infoarrangementer. https://www.tec.dk/live-taet-paa-tec/  
TAV er med som moderator på den ene fagretning. TAV vil opfordre pigerne til at søge ind på den 
nye fagretning. PB fortalte at nu er maler i to fagretninger, den nye fagretning er kun på TEC 
Alle informationsarrangementer for elever i folkeskolen er online pt., glæder sig til det bliver muligt 
at afholde det fysisk igen 

 
TAV 
- GF2 

o Mange elever har allerede læreplads ved start på grundforløb 
- Jubilæumsudstillingen kommer til at blive værktøj og bøger gennem de 150 år, udstillingen skulle 

starte fra slutningen af februar 
- Praktikcenterelever 

o Har pt. 8 elever 
o To af disse elever er fra Roskilde, en elev kommer fra Slagelse, en har mistet sin læreplads 
o Eleverne må desværre ikke være på skolen pga. Covid-19, PB fortalte at dette desværre 

gælder alle elever i Praktikcentret. Prøver pt. at påvirke denne beslutning, vil gerne have 
udvalgets hjælp til at få ændret denne beslutning. Nogle af de store organisationer er inde 
over dette også 

https://www.tec.dk/live-taet-paa-tec/
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- Hovedforløb 
o H1 og H2 er på skole nu og har udelukkende online teoriundervisning 

- MFFU har bedt TEC tage fire elever fra U-Nord til svendeprøven i juni 
 

 
Bring your own device 
- Eleverne er ved opstart blevet opfordret ved at tage sin egen pc med, elever der ikke har nogen pc 

låner af skolen 
- Elevernes bærbare computer blev koblet op på diverse platforme der bruges i undervisningen 
- Undervisningsmaterialet bliver løbende digitaliseret og vil være tilgængeligt online for eleverne, 

derfor skal eleverne have en bærbar til rådighed 
- Der er mange fordele ved at eleverne har deres egen computer med 
- Dette er et tillæg til den almindelige undervisning, det vil ikke erstatte den reelle undervisning 
- Det giver også eleverne digital dannelse, de er i forvejen gode til at bruge deres telefoner men de 

kan godt blive bedre til brugen af computere 
- Det vil fremover stå i elevernes indkaldelsesbreve 

 
 

5. Eventuelt 
 

JJ 
Når eleverne kommer tilbage fra skole, mangler der noget behandlingsbeskrivelse. 
Eleverne mangler forståelse for, hvad der kræves at være i lære. Vil gerne have at eleverne skal vide mere 
om hvordan det fungere at have en virksomhed. Forretningsforståelse – dette går RDC videre med. 
MJR er enig i dette. Har rettet henvendelse til MFFU om at få skrevet ind i uddannelsen, at eleverne skal 
have kendskab til hvad det vil sige at have akkordarbejde.  
JJ mener det skal starte på skolen og efterfølgende skal det være en del af praktikken. RDC går videre med 
dette og ser hvad der kan lade sig gøre inden for de gældende regler. 
 
 
 
 

 
Mødedatoer for 2021: 
7. maj 
27. august 
26. november 
 
Punkter til næste møde: 

-  
 
Punkter til kommende møde: 

- Startes med morgenmad sammen med 2. fagklasse 
o Eleverne deles op i små grupper 
o En fra skolen i hver gruppe der tager noter 

 
 


