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Automatik og proces gruppen under Det Lokale Uddannelsesudvalg
Referat fra Automatik og proces gruppen under Det Lokale Uddannelsesudvalg
afholdt torsdag den 3. december 2020

Mødeleder:

Jan Hendriksen, (JH), Dansk Metal

Mødedeltager:

Jan Erik Larsen, (JEL), DISA Industries A/S
Lars Taeger, (LT), Radiometer Medical A/S
Per Bo Christiansen, (PBCH), TEC
Gitte A. Clemmensen, (GAC), TEC
Annette Thestrup, (AT), TEC

Afbud:

Claus Thorsen, (CT) SJEC, Danmark

Referent:

Louise de Bretteville Baess, (LB), TEC

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat, 10 min.
2. Meddelelser fra udvalget, 20 min.
3. Meddelelser fra skolen, 20 min
4. Meddelelser fra elevrepræsentanten, 10 min.
5. Uddannelse EUD – EUX, 20 min.
6. Efteruddannelse, 20 min.
7. Evalueringer, 30 min, nye spørgsmål/ændringer til skemaerne
8. Besigtigelser af virksomheder og praktikpladser, 30 min.
9. Tid og sted for næste møde, 5 min.
10. Eventuelt
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JH bød velkommen. Udvalget delte hvordan de sidste måneder er
forløbet samt en status på Corona.
Ad. 1. Godkendelse af referat, 10 min.
Referatet blev godkendt.
Ad. 2. Meddelelser fra udvalget, 20 min.
JH ønsker en status på de lokale undervisningsplaner
Ifølge GAC arbejdes der på niveau 2. Arbejdet med
undervisningsplanerne er opdelt i etaper. Der er indkaldt til møde
med underviserne den 18. december 2020. GAC sender status til
JH.
Ad. 3. Meddelelser fra skolen, 20 min.
Afdelingen i Ballerup (Telegrafvej) er sat til salg. Planen er
efterfølgende at leje lokaler tættere på stationen i Ballerup.
Uddannelserne flyttes henover en periode til vores adresse i
Hvidovre og vores adresse i Gladsaxe.
I forbindelse med at elevatoruddannelsen skal flytte til
Frederiksberg, så er lokalerne blevet målt op, og planerne for
lokalet skal tegnes. Vi afventer stadig byggetilladelse.
Corona fylder meget. Eleverne er isoleret i deres klasserum. Fra
uge 50 vil grundfagene blive kørt virtuelt, på grund af de nye
restriktioner. Kantinen og administrationen bliver lukket ned.
TEC skal fejre sit 150 års jubilæum i 2021. Det bliver et
spændende år med masser af events, konkurrencer mv.
Ad. 4. Meddelelser fra elevrepræsentanten, 10 min.
Ad. 5. Uddannelse EUD – EUX, 20 min.
Der er stor søgning til GF2 automatik. Vi kører 6 klasser om året,
hvoraf den ene klasse er en EUX GF2.
Som nævnt på sidste møde, så har vi gentaget vores
undervisningsforløb for elever fra GF1. Det har været med til, at
generere en større interesse for uddannelsen.
Udvalget drøftede elevernes motivation og visitering af elever.
GF2 Automatik er i gang med at flytte til nye lokale i stueetagen.
Klasserne vil få eget teorilokale og et stort fælles praktik lokale.
Lokalefordelingen kræver nye samarbejdsmetoder, og S5 tages i
brug.

GAC
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Vi har afholdt en virtuel svendeprøve og virtuel afslutning på H4.
Det var en rigtig god oplevelse, hvor virksomhederne og elevernes
familier kiggede med.
I 2021 vil der være 3 optag på H2, H2 og H4. Vi kører et ekstra
forløb på H1, det vil sige 4 optag.
På elevatoruddannelsen kører lige nu et H3 forløb. Forløbet varer
10 uger, og der er 5 elever.
I januar 2021 starter et H4 forløb, som varer i 5 uger. Der er 1
svendeprøveelev.
Ad. 6. Efteruddannelse, 20 min.
Udvalget drøftede elevatorkurserne. Virksomhederne reserverer
pladser på kurserne, men de bruger dem desværre ikke altid.
På efteruddannelsen for automatik går det rigtig godt. Der er
mange kursister tilmeldt.
Udvalget drøftede fremtidige kurser og status på arbejdsmarkedet.
Ifølge JH vil efterspørgslen på efteruddannelseskurser ikke blive
mindre.
Kursuskalenderen for 2021 er udarbejdet. Kalenderen fremsendes
til JH.
GAC vil i 2021 udbyde 18 ud af 19 kurser på det supplerende
bevis.
GAC og PBCH fortalte om ny organisering af salgsafdelingen.
Salgsafdelingen skal høre under EUD-sekretariatet, og der er
ansat en sekretariatschef.
Ad. 7. Evalueringer, 30 min, nye spørgsmål/ændringer til
skemaerne
Uændret situation på evalueringer.
Ad. 8. Besigtigelser af virksomheder og praktikpladser, 30
min.
Der har været flere besigtigelser af virksomheder med fysiske
besøg, og der er afholdt et ”virtuelt” besøg. Enkelte virksomheder
må vente på besøg på grund af Corona.
Hvis virksomhederne har spørgsmål til SKP, er de meget
velkomne til at kontakte AT.
AT spurgte til listen over godkendte virksomheder. JH sørger for
kontaktoplysninger til AT på en person, der kan hjælpe med denne
liste.
Ifølge AT går det godt med indgåelse af uddannelsesaftaler.
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SKP v/PBCH:
PBCH fremviste aktivitetsoversigten. Der er lige nu 54 automatikelever. 12 elever er optaget siden sidste møde. 10 elever har
indgået en uddannelsesaftale 3 elever er desværre faldet fra.
LB fremsender aktivitetsoversigten.
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En ny instruktør er ansat i Praktikcentret.
Udvalget drøftede 3-partsaftalen samt skolepraktikordningen.
Ad. 9. Tid og sted for næste møde, 5 min
LB kontakter JH for nye mødedatoer i 2021. Udvalget har ønske
om møder i marts, august/september og december.
Ad. 10. Eventuelt
Udvalget fik en rundvisning i stueetagen, og så de flotte nye
lokaler til vores GF2 Automatik samt lokalerne til den kommende
elevatoruddannelse.
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