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Opfølgning fra sidste møde
• Status på input til TECs hjemmeside, der beskriver låsespecialet
• Status fra udvalget på folder, der beskriver hvorfor man skal tage
en lærling
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra udvalget
Meddelelser fra skolen
Meddelelser fra Praktikcentret
Meddelelser fra elevrepræsentanter
Næste møde
Eventuelt

Velkommen til Mads som ny elevrepræsentant for låsesmedene.
Mødet startede med en kort præsentationsrunde.
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Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde
Status på input til TECs hjemmeside, der beskriver låsespecialet
Der er modtaget input, der beskriver låsespecialet. Specialerne vil nu blive skilt ad på
TECs hjemmeside. Dette vil formentlig være synlig om ca. 1 mdr.
Status fra udvalget på folder, der beskriver hvorfor man skal tage en lærling
Er endnu ikke kommet i gang med dette projekt pga. Corona nedlukningen.
AUB projektet – søger om forlængelse
AUB projektet er gået helt i stå pga. coronasituationen. Det er derfor besluttet, at der
søges om forlængelse frem til februar 2022.

Ad. 2: Meddelelser fra formanden
Virksomhedsgodkendelser
Siden sidste møde har der været 3 godkendelser inden for låsespecialet.

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget
Er blevet bekendt med, at sikkerhedsbranchen har rettet henvendelse omkring et ønske
om at komme med i LUU som tilforordnede.
Svar fra TEC
Det er ikke skolen men IU, der bestemmer hvem, der er i LUU.
CHAG har aftalt med Kasper Skov-Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen, at han skal sende
en mail til skolen, som CHAG så vil formidle den videre. Denne mail er endnu ikke
modtaget.

Ad. 4: Meddelelser fra skolen
Rekrutteringer
Informationsmøder, Skills o.l. kan ikke afholdes pga. coronasituationen.
Der afholdes derfor virtuelle møder med bl.a. folkeskolerne.
Der udarbejdes små korte film for de forskellige uddannelser.
Når de er klar, bliver der blive sendt link til disse ambassadørfilm.
Flytning
Der er dialogmøde med bl.a. Gladsaxe kommune omkring lokalplan for hvor meget, der
må bygges.
Forventer at gå i gang med byggeriet inden for et år.
Pt. er det ikke afgjort om låsesmede, finmekanikere og smede skal flytte til Gladsaxe eller
Hvidovre.
Opstart HF låsesmede – hvordan håndterer vi fjernundervisningen
Værkstedsfag på H2 har nu kørt i 2 uger og H3 har haft projektundervisning. Der har bl.a.
været kørt undervisning i el.
Der er udarbejdet en 10-ugersplan med henblik på fjernundervisning. Her står der bl.a.
hvornår eleverne skal være hjemme i virksomheden og arbejde med opgaver fra skolen –
dvs. faglige mål fra skoleopholdet.

Eleverne kan til de praktiske opgaver afhente materialer på skolen.
Det ser ud til at virke fint. Virksomhederne er med på at vi skal få det til at lykkes.
Tak til virksomhederne.
Opstart HF finmekaniker – hvordan håndterer vi fjernundervisningen
Der var opstart her til morgen (mandag den 25/1-21) og alle elever mødte ind på zoom.
H1 Finmekanikere er afkortet med 14 dag. Dvs. valgfag er flyttet til et senere tidspunkt.
Jan Frederiksen fra grundforløbet er kommet over på hovedforløbet, da Matthew er
sygemeldt. Jane M. Nielsen kører inventor for eleverne, det har hun også gjort tidligere.
Finmekanikerne og våbenmekanikerne vil, som låsesmedene, få opgaver med skolemål,
der skal løses hjemme i virksomheden. Der er lavet aftaler omkring dette med alle elever
og virksomheder.
Opstart GF2 finmekanik – hvordan håndterer vi fjernundervisningen
Der har i dag (mandag den 25/1-21) været opstart på GF2 – for første gang en virtuel
opstart.
Der har inden opstart været afholdt et virtuelt intro-møde, hvor ca. 80% af eleverne mødte
op.
Lærerne på grundforløbet er vores nye underviser Thomas Christensen og Stijn Mul, som
har overtaget Jans hold.
Personalestatus:
Som nævnt tidligere er Matthew pt. sygemeldt og Jan Frederiksen tager sig derfor af
hovedforløbet.
På låseteamet, her er alle friske igen.
Afdelingen har pt et stillingsopslag til en timelærer.
Udvalget har ønske om, at der bliver set på lærerkapaciteten til finmekanikerspecialet, så
man ikke er så sårbar.
Tilmeldingstal GF2 finmekanik og population HF
Der er pt. 30 tilmeldt til GF2 augustoptaget. Dette er ca. halvdelen af hvad, der var til
augustoptaget 2020.
Måske skyldes det coronasituationen.
Det er pt. ikke muligt at trække en oversigt over hvor mange igangværende
uddannelsesaftaler vi har på uddannelsen/specialerne.
Systemovergang uddata+
Vi er i disse dage overgået til nyt administrativt system. Som ved alle nye systemer, er der
lidt udfordringer i starten.
Bring your own device
BYOD rulles ud til august på hhv. finmekaniker- og smedeuddannelserne.
En stor del af undervisningsmaterialet vil fremover kunne findes på platformen Its
Learning.

Ad. 5: Meddelelser fra Praktikcentret
Der er optaget 3 elever fra sidste grundforløb, der afsluttede inden jul. Dvs. er nu oppe på
20 elever i praktikcentret.
Der er ikke den store omsætning, dette er meget beklageligt.

Skolen må gennemføre svendeprøver, prøveforberedende undervisning og undervisning
af sårbare elever på skolen.
Har en elev på værkstedet, der snart skal til svendeprøve. De øvrige elever modtager
fjernundervisning.
Det giver visse udfordringer med at give eleverne praktisk erfaring via virtuel
undervisning. Det er kun på det teoretiske plan, der kan kører virtuel undervisning.
LH undrer sig over, at han kun har modtaget 3 ansøgninger på en ledig lærerplads som
låsesmed. Den er slået op på bl.a. pratikpladsen.dk, facebook mm.
Det er nu, med de nye trepartsaftaler, lagt over på skolerne, at de skal få eleverne til at
søge praktikpladser. Eleverne skal dog fortsat selv være aktiv søgende.
Der afholdes i den kommende uge et møde i praktikcentret omkring dette.
I praktikcentret skal eleverne være aktiv søgende, for at være berettiget til at være
optaget.
Der var en god debat omkring de nye tiltag i trepartsaftalen.

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter
Våbenmekanikerne har ønske om, at der kommer en fornyelse af opgaverne til
våbenmekanikerspecialet.
Det blev besluttet, at dette tages op som et særskilt punkt på næste LUU møde.
Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede
Kom med forslag/ønske om ændringer af indholdet på hovedforløbet. Fx kunne den
nuværende el-undervisningen, der er på H1 flyttes til GF2. Det vil så give plads til mere
elektronik på H1. Nedlæggerhøvl, her er det spild af tid, at man bruger 1½ uge på denne
opgave. Længden på skoleophold ønskes ændret til en varighed på fx 4 uger.
Kom med flere andre ønsker til ændringer
Svar fra udvalget
Inden der kommer ønske om ændringer, skal man lige have læst bekendtgørelsen, som
man skal holde sig inden for.
Nogle ting kan ændres inden for målepindene, andre kræver en ændring af
bekendtgørelsen/uddannelsesordningen og dette tager tid.
Svar fra TEC
Det faglige udvalg har lige haft bekendtgørelsen åben, hvor man kunne melde ind med
ønske om ændringer.
Det er korrekt, at det tager tid at ændre i indholdet. Noget kan dog ændres rimeligt hurtigt
inden for målepindene.
Ændringer til uddannelsen tages op på et teammøde i afdelingen, før det vendes i LUU.
Der vil blive set på udviklingsopgaver på specialerne.
Til næste LUU møde vil skolen medbringe en prioriteret lise på ønske om ændringer/nye
tiltag.
Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne
Intet til dette punkt.

Ad. 7: Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 26. april 2021, kl. 12.00-15.00 hos TEC Ballerup.
Pkt. til næste møde:
 Opfølgning:
o Status på AUB
o Status på Fjernundervisning
 Indhold samt opgaver på specialerne

Ad. 8:

Eventuelt

Intet til dette punkt.

Tak for god ro og orden.

