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Ad. 1: Opfølgning på referatet 
 

Det blev aftalt på sidste møde, at der fremover vil være en indsigelse på 14 dage efter 
modtagelse af referatet. Kommer der ingen tilbagemeldinger, vil referatet være godkendt.  

Opfølgning på referatet. 

Intet til opfølgning på referatet.  

Ad. 2: Meddelelser fra udvalget 

Nyt svendestykke 

SA, KWR og SMU har mødtes omkring nyt svendestykke.  
Sekretæren fra det Faglige Udvalg (Ole Egemose) ville gerne have været med til mødet. 
Der er indkaldt til nyt møde, hvor OE deltager.  
 
KWR har vist materialet til en skuemester, som har meldt tilbage, at beskrivelsen for 
bedømmelsen er meget tynd.  
 

Der ønskes en konkretisering på hvad der menes med dette, da alle delelementer er 
beskrevet.  
 
Mere om nyt svendestykke under pkt. 6.  

Ad.3: Meddelelser fra skolen 

Elevstatus 

Der er pt. 5 elever tilmeldt hovedforløbsdelen. Tre elever står og skal til svendeprøve. 
Derefter kommer vi så ned på to elever. 
 

På GF2 ortopædister var der tilmeldt syv elever til opstart august 2020. Af de syv elever 
startede fem op. Efterfølgende har der været et frafald på tre elever og vi er nu nede på to 
elever på GF2 ortopædister.  

Støj på værksted 

Der har været støj på værkstedet, som stammede fra elektrikerne i lokalet ved siden af. 
Dette skyldtes et hul i vægen, som nu er lukket. Dermed er støjen fjernet.  

Svendeprøve 

Har fået henvendelse fra de tre elever, der skal til svendeprøve primo 2021. De er usikre 
på den nye svendeprøve samt at de er tre elever, der skal op samtidig.  
 

Har talt med eleverne omkring deres frustration og der er efterfølgende udarbejdet en 
plan for hvordan, svendeprøven afholdes. Her er der set på logistik samt plan for hvornår 
skuemestrene kommer.  

Adressenyt 

TEC Ballerups matrikel er sat til salg.  
Inden for to til tre år vil bl.a. ortopædistområdet blive flyttet til Gladsaxe eller Hvidovre.  
 

Den 5. november 2020 er der indkaldt til møde, hvor det formentlig bliver meldt ud, 
hvilken adresse afdeling skal flytte til.  

Ad. 4: Meddelelser fra elevrepræsentanter 

 

Intet til dette punkt.  



 
 

Ad. 5: Skuemestre - Hvem er skuemestre 

v/ SA + KWR 
 
Det Faglige Udvalg har oplyst, at det er sekretariatet (skolen), der skal tage kontakt, når 
der er behov for skuemestre.  

Action: 

CHAG kontakter Ole Egemose eller Jannie Andersen med henblik på, at få en liste over 
aktive skuemestre. Samt en klar procedure for hvad vi gør, når der skal bruges 
skuemestre.  

Ad. 6: Status og afklaring på ordlyden ifm. nyt svendestykke 
 

Det nye svendestykke er tilrettet med materialer, der er up to date.  
Der er to forskellige prøver, hvor eleverne ved lodtrækning får deres opgave.  
De to opgaver blev fremvist på mødet. 
 

Beskrivelse af de nye svendestykker er i proces og vil være afsluttet inden for 14 dage.  

Ad. 7: Bekendtgørelse / Uddannelsens varighed 

 

Der er nu kommet styr på bekendtgørelsen, så det er den korrekte varighed, der er 
beskrevet.  

Ad. 8: Påbygning 

 

Erhvervsrettet påbygning er et tilbud om op til fire ugers ekstra undervisning.  
 

Alle lærlinge har mulighed for påbygning i op til fire uger i løbet af hovedforløbet. 
Påbygning er ikke obligatorisk undervisning. 
Undervisningen planlægges individuelt ud fra elevens ønsker og behov.  
Beslutning om påbygning er et valg, der træffes mellem mestre og lærlinge. Dvs. det altid 
aftales med virksomheden.  
I påbygningsugerne har eleven mulighed for at fordybe sig fagligt eller dygtiggøre sig ved 
at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning 
inden for de valgfri specialefag. 
 

Der er forskellige traditioner inden for de forskellige fag, hvor meget påbygning benyttes.  

Action 

Skolen vil få beskrevet påbygning for ortopædister – får den ’Ortopædiceret’. 

Ad. 9: Gennemsigtighed på uddannelsen  

– oversigt over hvad der undervises i på hvert skoleophold 

 

SMU viste i It’s Learning, hvor eleverne kan se hvad de skal i gennem på de forskellige 
hovedforløb, hvad fagene indeholder mm.  
Alle faglige mål er taget fra Bekendtgørelsen / Uddannelsesordningen.  
 

Virksomhederne har ikke adgang til It’s Learning og har derfor ikke mulighed for at se 
denne information. 
 

Der vil blive udarbejdet en oversigt for hhv. H1, H2, H3 og H4, hvor der kort står 
beskrevet, hvad der undervises i på hvert skoleophold.  
Når beskrivelserne er klar, vil de blive sendt ud til LUU.  
  



 
 

Logbog 

Logbogen findes ikke i It’s Learning, men er dokumenter, der sendes fra skolen til 
virksomheden efter endt skoleophold. Her skrives der fx, hvis skolen opfordrer til, at deres 
lærling arbejder mere med et produkt. Der skrives også hvad der skal arbejdes med inden 
næste skoleophold.  
 

Logbogen benyttes pt. kun fra skole til virksomhed og ikke fra virksomhed til skole.  

Ad. 10: Næste møde 

 

Næste møde afholdes den 11. oktober 2021, kl. 13.00-15.00 hos TEC i Ballerup. 
 
Hvis der kommer noget vigtigt, kan der indkaldes til et ekstra møde. 

Pkt. til næste møde: 

 Evaluering af nyt svendestykke 

 Status på skuemestre 

 Påbygning 
o Information omkring påbygning 
o Oversigt over udbud 

 Informationsark på hhv. H1, H2, H3 og H4 

Ad. 11: Eventuelt. 

 

Intet til dette punkt. 
 
 
 
Tak for god ro og orden.  
 


