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Ref.: /MP
Tlf.: 38-177732
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4. november 2020

Referat fra møde i det Lokale Uddannelsesudvalg inden for uddannelserne til
Datatekniker, It-supporter samt Automatiktekniker
Onsdag den 21. oktober 2020, kl. 11.30 – 15.00

Til stede:
Jan-Erik Larsen, næstformand, Disa A/S, DI (JEL)
Ole Müller Bested, KU, DM (OMB)
Stefan Bruun Rasmussen, DR, DM (SBR)
Mogens V. Andersen, IBM ApS, DI (MVA)
Lars Taeger, Radiometer Medical A/S, DM (LT)
Niels Benn, Uddannelseschef, Data (NB)
Henrik Andersen, Uddannelsesleder, Data (HAN)
Gitte A. Clemmensen, Uddannelsesleder, El & Automation (GAC)
Afbud:

Jan Hendriksen, Formand, Metal Hovedstaden, DM (JH)
Claus Thorsen, Sjec Danmark A/S, DI (CT)
Jan Eg Nielsen, Værkfører, Praktikcentret, Data (JAEN)
Mads Schuldt Mikkelsen, elevrep. Data (MSM)

Referent:

Marianne Primdahl, sekretær

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser fra udvalget formandskabet
- Information om strategiseminar
- Meddelelser fra arbejdsgrupperne
3. Meddelelser fra elevrepræsentanter
4. Meddelelser fra skolen overordnet
- lovgivning
- økonomi
- personale
- EUX
5. Praktikcenter
6. Efteruddannelse, overordnet
7. Tid og sted for næste møde
8. Eventuelt

Postadresse: Teknisk Erhvervsskole Center  Stæhr Johansens Vej 7, DK-2000 Frederiksberg
Telefon 38 17 70 00  Fax 38 17 71 06  E-mail tec@tec.dk  www.tec.dk

1. Godkendelse af referat af 25.09.19
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser fra udvalget formandskabet
Udlevering af evalueringer samt LUU´s inddragelse i dette, diskuteredes. Svar fra
UVM medsendes referatet.
NB orienterer EUD Direktør Tove Svejstrup Christensen og vender tilbage hurtigst
muligt.

MP
NB

Information om strategiseminar:
Grundet COVID-19 aflystes planlagt Strategiseminar den 28.09.20.
Meddelelser fra arbejdsgrupperne:
Data:
COVID-19 har resulteret i en del henvendelser vedrørende forlængelse af
uddannelsesaftaler.
Flere virksomheder har valgt at holde deres elever hjemme og det er derfor deres
ansvar at sørge for forlængelse.
I forbindelse med klager fra H2-hold, EUV, skal der findes en mødedato.

NB/HAN/MVA

Automatik:
Uddannelse til Elevatortekniker flyttes til Frederiksberg på et tidspunkt. Der er
bygget lokaler til dette formål i stueetagen.
Antallet af GF2-hold er steget fra 4 til 6 hold om året. Af samme årsag er
stueetagen på STJV5 blevet udbygget.
Videncenter fortsætter i 4 år og et samarbejde med Dataområdet er i gang.
Forskellige støttemuligheder undersøges pt. Dette arbejde varetages af
medarbejdere fra TEC.

3. Meddelelser fra elevrepræsentanter
Der mangler stadig en repræsentant for automatikområdet.
Forskellige løsningsmodeller diskuteredes for at skabe større opmærksomhed.
GAC inviterer en automatikelev med til næste møde.

4. Meddelelser fra skolen overordnet
TEC Ballerup er sat til salg. Uddannelserne flyttes til andre adresser på TEC. Der
skal udbygges i både Hvidovre samt Gladsaxe.
Endvidere skal der bygges nye faciliteter nær stationen i Ballerup. Det er planen at
Praktikcenter Data, CIT samt HTX flytter ind i disse.
Afdelingen har fået godkendt en af to AUB-ansøgninger, som er sendt til Industriens
Uddannelser:
1. Datateknikere til SMV (små og mellemstore virksomheder) Godkendt
2. Datateknikere til kommunerne (Blev ikke anbefalet af IU og derfor afvist)
Skolen var forundret over at IU ikke har orienteret om den manglende anbefaling og
begrundelsen herfor.

GAC

APV er netop foretaget. Nedenstående er i fokus:


Varme lokaler



Arbejdspres



Håndtering af nye versioner

NB fortalte om et lille pilotforsøg på AMU – virtuelt undervisning i Grundlæggende
computerteknologi.
GAC oplyste at der er ro på automatik området. Der konstateres en øget tilgang på
EUX. Et hold h1-eux starter op.
5. Praktikcenter v/ Jan Eg Nielsen
JAEN er pt. sygemeldt.
Udvalget afventer stadig invitation til et møde med alle interessenter, for at gøre
området mere virksomhedsrettet og dermed styrke det faglige niveau.
Ifølge lærerene er Praktikcentereleverne lige så dygtige, som de elever, der har
ordinære lærepladser.
Status over elever i Praktikcentret
Automatik: 47
Data: ca. 350 heraf ca. 250 på programmering
6. Efteruddannelse, overordnet
Der udbydes ca. 80 kurser – halvt el og halvt automatik. Der er indført test på AMUområdet.

Data - under EL-afdelingen:






Netværk, grundlæggende, 3 dage
Trådløst netværk – opsætning og konfiguration, 3 dage
Netværk – switch, 4 dage
Netværk, konfiguration, 3 dage
Power over Ethernet, 1 dag

I ly af COVID-19 er mange elektrikere og flymekanikere blevet sendt på kursus.
Andre virksomheder henvender sig også for at få folk på kursus.
Drone-kurser udbydes på AMU. Hovedforløbet vil også blive introduceret.
3D-print forsøges ligeledes udbudt i AMU-regi.
7. Tid og sted for næste møde
Onsdag den 3. november 2021, i mødelokale A1
Kl. 11.30: Frokost i mødelokalet
Kl. 12.00: Mødet starter.
Ad. 8 Eventuelt
-

