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Ad.1: Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

AMU-kurser – Robotkurser / Automatiseret svejsning 

Det er problematisk at udvikle noget lige nu pga. der er en langtidssyg i afdelingen samt 
at der ikke må afholdes kurser pt. pga. coronarestriktioner.  
Målet er at vi udvikler fleksible kurser i 2. kvartal, så de kan afholdes i 2. halvår 2021.  

Ad.2: Meddelelser fra formanden 
 

Coronaen lægger låg på næsten alt aktivitet.  

Virksomhedsgodkendelser 

Har haft tre henvendelser omkring virksomhedsgodkendelser siden sidste LUU møde. 
Der er dog kun kommet noget ud af den ene, da de øvrige virksomheder ikke kunne blive 
godkendt til at tage lærlinge.  

Ad.3: Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager) 

Elektronisk kommunikation mellem virksomheder og skolen.  

JA har rettet henvendelse til DI / Ministeriet omkring problematikken i at Praktikpladsen.dk 
og Elevplan.dk ikke virker optimalt.  
Når der kommer en tilbagemelding, vil JA sende svaret videre til TEC.  

Svendeprøver 

JA har kontaktet DI omkring information om hvornår man går i gang med den nye 
svendeprøveform.  
Tilbagemeldingen var, at det er skolerne der skal informere om dette.  
 

SS var skuemester ved sidste svendeprøvehold, og det var nogle rigtig flotte projekter.  

Skoleophold / VFU 

Ønsker en afklaring på hvordan mødetiden er for elever, der er på skoleophold, men 
arbejder med praktiske opgaver hjemme i virksomheden, 

Svar fra TEC 

Skoleophold / VFU 
Eleverne kan følge virksomhedens mødetid. Men skal selvfølgelig møde ind på Zoom til 
de aftalte tider.  
 
Elektronisk kommunikation mellem virksomheder og skolen 
TEC er midt i et skifte mellem elevadministrative grundsystemer. Der er visse tekniske 
problemer, der giver udfordringer ifm. kommunikationen mellem systemerne.  
Det skulle meget gerne være ved at være på plads.  
 

Platformen er pt. ikke gearet til at løse alt det vi forventer af programmet.  

Ad.4: Meddelelser fra skolen 

Trepartsaftalen  

Venter spændt på hvordan det skal foregå, når de bliver færdige med at finde ud af 
hvordan alle milliarderne skal fordeles. 



 
 

Salgsafdelingen 

Alle salgskonsulenter er samlet i en afdeling, hvor de alle har refereret til samme 
uddannelsesleder. Nu referer de direkte til en chef, som er lige under EUD-direktøren.  
 

Dette er en strategisk stærk konstellation, med henblik på det fremadrettede arbejde med 
bl.a. de nye tiltag fra trepartsaftalen.  

Flytning 

Der er endnu ikke kommet en afklaring på hvilken adresse, smedene skal flytte til.  
 

Den 5. marts afholdes der møde mellem TEC og Gladsaxe kommune omkring 
byggeprojektet og lokalplan for hvor meget der må bygges.  
Forventer at gå i gang med byggeriet inden for et år.  
 

Det er afgjort, at dataafdelingen flytter til anden adresse i Ballerup.  
 
Udvalget håber smedeafdelingen får ordentlige forhold, når der skal flyttes til anden 
adresse.  

Rekrutteringer 

Informationsmøder, Skills o.l. kan ikke afholdes pga. coronasituationen. 
Der afholdes derfor virtuelle møder med bl.a. folkeskolerne.  
 

Der udarbejdes små korte film, der reklamerer for alle vores uddannelser. 
Lige nu er der ved at blive lavet en film om smedene samt en virtuel verden for bl.a. 
chauffør- og smedeuddannelsen.  
 

I samarbejde med Gladsaxe kommune, afholdes der virtuelt møde for elever fra 
folkeskolen. Mødet omhandler hvordan det er at tage en erhvervsuddannelse. På mødet 
deltager bl.a. en elektriker-, smede- og skiltetekniker mester.  

Optag 

Optaget på erhvervsuddannelserne ser okay ud her på TEC. Samlet er der en lille 
stigning.  

Status på uddannelsesaftaler 

Overordnet set er vi meget tæt på normalen, når det gælder at skrive uddannelsesaftaler.  
Hos enkelte virksomheder her mistes der lærerpladser.  

Status på undervisningen på hovedforløbet i 1. kvt. 2021  

Denne gang har vi fra starten planlagt nødundervisning for alle ugerne.  
Teoriundervisningen foregår på Zoom og de praktiske opgaver, her får eleverne opgaver, 
der skal laves hjemme i virksomheden.  
Virksomheder og elever er blevet orienteret om forløbet.  
Virksomhederne har været meget positive for denne løsning og tak til alle 
virksomhederne, at de bakker op omkring denne undervisningsform.  
 

Zoom fungerer rigtig godt til den teori der bliver kørt. Eleverne er glade for den løsning der 
er fundet. Det er dog lidt hårdt for dem at gå fra Zoom til virksomheden og tilbage til zoom 
igen.  

Virksomhedsforlagt undervisning 

Har undersøgt om det er lovligt at benytte virksomhedsforlagt undervisning og det er det. 
Eleverne må selvfølgelig ikke arbejde i produktionen, når de er på skoleophold.  

Status på undervisningen på grundforløbet i 1. kvt. 2021 

Den 25. januar startede der 24 elever op på GF2 smede.  
Der har været en elev der meldt fra og her er en fra ventelisten så startet op.  
Undervisningen har indtil nu været 100% fjernundervisning.  
 

Next her mener man, der er startet 12 elever.  
 



 
 

Næste optag på GF2 smede i Ballerup er til april. 
Her forventer vi at bl.a. elever fra ventelisten i 1. kvt. starter op.  

GF1 Industrial design and visual communication 

Nyt GF1 forløb i Gladsaxe er under udvikling. Dette forløb vil henvender sig til smede, 
skilteteknikkere og malere og har et innovativt og formgivningsfokus.  
 

Bilag udsendes med referatet.  

Bestanden 

Som nævnt tidligere er vi overgået til nyt administrativt system – Uddata+. Som ved alle 
nye systemer, er der lidt udfordringer i starten.  
Det er derfor pt. ikke muligt at trække en oversigt over hvor mange igangværende 
uddannelsesaftaler vi har på uddannelsen/specialerne.  

Bring your own device 

BYOD rulles ud til august på hhv. smede- og finmekanikeruddannelserne.  
 
En stor del af undervisningsmaterialet vil fremover kunne findes på platformen Its 
Learning.  

Personalenyt 

I smedeafdelingen er der, som tidligere nævnt, en langtidssygemeldt.  
I den forbindelse er Thomas Neervig ansat som timelærer og er efter behov inde og 
hjælpe til.  

Røgfri skole 

Fra august 2021 bliver TEC røgfri skole i skole- og arbejdstid.  
Dette er lovgivningen der siger dette, så det er ikke til diskussion.  
Der er nedsat grupper, der arbejder med hvordan vi skal håndtere dette. 
Vi har tre grupper på skolen, elever, amu-kursister og ansatte.  

Obligatoriske svendeprøveopgaver 

Bilag udsendt med indkaldelsen.  
 
Der var en god debat omkring den nye svendeprøveform.  
Det giver selvfølgelig lidt ekstra arbejde med alle disse opgaver.  
 

Eleverne der har afprøvet den nye svendeprøveform har været glade for de nye opgaver 
og syntes det har været spændende med denne udfordring.  
 

Bedømmelsen er blevet lidt mere presset på tiden, da der nu er en ekstra opgave for alle 
elever, der skal bedømmes.  
Skuemestrene modtager bedømmelseskriteriet med en guideline med målinger osv. Så 
det giver ikke problemer for skuemestrene.  

Hands-on 

På sidste møde blev der orienteret om Hands-on live, dette er udskudt til vi må komme 
tilbage. 

Webinar 

Det planlagte Webinar - faglærerkursus i automatiseret svejsning er også udskudt til vi må 
komme tilbage.  

Valgfag 

Hvad gør vi med vores valgfag i 1. kvartal 2021 – dette holdes der møde omkring i næste 
uge (uge 8).  
Flyttes der 1-2 uger valgfag, bliver der givet besked om det samt hvornår de flyttes til.  



 
 

Certifikatundervisning 

Vores lærlinge må pt ikke komme ind til certifikatundervisning. Fra alle erhvervsskoler 
arbejdes der på, at få tilladelse til at lærlinge må møde ind til certifikatundervisning.  
 

Man ved endnu ikke hvad man gør, hvis eleverne ikke når at afslutte certifikatfag inden de 
afslutter GF2.  
Afventer at ministeriet forstår problematikken, så der kan komme en politisk beslutning.  

Ad.5: Meddelelser fra Praktikcentret 
 

Eleverne møder ind på zoom kl. 7.00 hver morgen, hvor de får opgaver.  
Eleverne tegner meget i Inventor og forbereder sig på teorien til deres næste skoleophold. 
 

Elever med visse udfordringer må gerne komme ind på skolen. Så nogle få er inde forbi 
værkstedet. Har bl.a. haft en elev inde på skolen, der ikke bestod svendeprøven. Denne 
elev er nu startet op på nyt svendeprøveforløb. En anden elev er inde og lave hans 
hovedforløbsprojekt.  
 

Skal nu til at se ind på, om elever er ved at være frafaldstroet og om det er forsvarligt at 
de på skift kan komme ind på skolen.  
 

Ved sidste optag mødte de nye elever ind på zoom, og har endnu ikke været inde på 
værkstedet.  
 

Siden sidste LUU møde har seks elever fået lærerplads, en enkelt er meldt ud og en elev 
er udlært.  
 
Det næste kvartal ser man på hvor behovene er størst for indkøb af nyt udstyr.  

Ad.6: Meddelelser fra elevrepræsentant 
 

Har intet til dette punkt, men det har været et interessant møde.  

Ad.7: Næste møde 
 

Næste LUU møde afholdes mandag den 7. juni 2021, kl. 12.00-15.00 hos Next i Ishøj.  

Ad. 8: Eventuelt 

Hvad er behovet ude i industrien/branchen 

På sidste møde blev der spurgt til en tilbagemelding fra udvalget på, hvad 
virksomhederne laver og har brug for. Tilbagemeldingen ønskes fra hhv. A- og B-siden.  
 

Udvalget kom med forslag på, at skolen sendte et spørgeskema ud til alle virksomheder.  
 

Der var en god debat omkring spørgeskemaer. 
Det vil give god mening, at udarbejde et spørgeskema. Men først skal vi finde ud af hvad 
vi skal bruge af oplysninger og hvad informationen skal bruges til. Dernæst er det 
virksomheden eller eleverne, der skal udfylde spørgeskemaet. Har erfaring med, at 
svarprocenten er meget lav, når der udsendes spørgeskemaer. Det vil derfor give god 
mening, hvis eleverne udfylder spørgeskemaerne, når de er inde på et skoleophold.  
 
CHAG tager action og ser på hvad vi kan gøre.  
 
 

 
 
 
 



 
 

Opfølgning på kommende LUU møde for smede- og stålkonstruktioner 
 

EMNE ACTION 

AMU-kurser – Robotkurser / Automatiseret svejsning CHAG 

Hvad er behovet uden i industrien/branchen CHAG 

 
 

 

Bilag  

 Industrial design and visual communication 
 
 

 

 

Tak for god ro og orden. 
 


