Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler

Dato:

Den 7. maj 2021 kl. 09.00 – 12.00

Sted:

på ZOOM

Deltagere:

Danske Malermestre
Jan Pelby (JP)
Malernes Fagforening
Mette Juul Romme (MJR)
TEC
Per Buron (PB)
René Dyrby Carlson (RDC)
Torben Valsgard (TAV)

Afbud:

Jakob Jørgensen (JJ)
Niels Koch (NK)
Peter Schrøder (PS)
Susan Winther (SW)
Marianne Hansen (MH)
Jan Bredahl (JB)
Jens Hyldahl (JHY)
Per Bo Christiansen (PBCH)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering fra formanden
Orientering fra udvalget
Orientering fra TEC
 Praktikcenter
 EUD-sekretariatet
5. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
Opfølgning fra sidste referat:
- Undervisning i hvordan det er at arbejde i malerfaget
RDC viste og gennemgik udsnit af bekendtgørelse ift. dette. Vil gerne samle GF2 på tværs af
klasserne, så alle elever der starter på GF2 til august får denne undervisning samlet i september.
Det drejer sig om et par timers undervisning, hvor RDC gerne vil have en mester til at komme med
et oplæg. Tanken er at det skal gennemføres før eleverne skal ud i praktik

2. Orientering fra formanden
JP
- Arbejdssituationen er blevet bedre, der er gang i branchen
- Er først nu ved at starte foreningsarbejdet op igen, det er blevet forsinket pga. corona
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3. Orientering fra udvalget
MJR
- Ledighedstallet er faldet og det ser bedre ud for branchen end ved sidste møde, men har ikke fået
oplyst de konkrete ledighedstal
- Kurser til eleverne fra malerforbundet vil der blive orienteret om fra fagforeningens
ungdomsafdelingen

4. Orientering fra TEC
PB
- Fra 1. august er der røgfri skole- og arbejdstid på TEC, der vil blive sendt information ud til elever
og kursister i løbet af maj og juni
o Der er tilbudt rygestopkursus til medarbejderne
o Eleverne kan få rygestopkursus gennem deres kommune
o Hvad hvis eleverne forlader matriklen i frokostpausen? Der må eleverne heller ikke ryge.
PB fortalte, at det må de faktisk heller ikke selvom der er online undervisning
o MG orienterede om en sag med en vognmaler der var taget i at ryge tre minutter i mødetid,
eleven har dog fået lov at fortsætte sin uddannelse
- Orienterede om ny EUD-organisering på TEC
o Malerne er fra 1. juni i chefområdet ”Teknik & Byg”, sammen med uddannelserne VVS &
Køl, Elektriker og EUX
o Ny uddannelseschef, Tue Hækkerup, bliver ny uddannelseschef når PB går på pension
- Testcentrene på skolens adresser fungerer godt, der er ind til videre i Gladsaxe ikke fundet nogen
smittet
o Det er selvtest til skolens elever og ansatte
RDC
- Orienterede om genåbning af skolen
o Alle er glade for, at eleverne igen kan være på skolen
o Kan nu nå at få eleverne gjort klar til svendeprøver og grundforløbsprøver
- Har startet et ekstra grundforløbshold i april, er spændt på om det påvirker elevtallet til august
- Antal aktive uddannelsesaftaler er pt. 251. Der er indgået 91 nye aftaler i 2021.
- Viste og gennemgik bilag omkring trepartsaftalen
o Det nye er, at midlerne skal fordeles til skolerne af de faglige udvalg. Nogle faglige udvalg
har afholdt møde omkring dette, andre faglige udvalg har slet ikke henvendt sig endnu
o PB orienterede om, at måltallene er fastsat ud fra hvordan det så ud med praktikpladser på
landsplan i 2020. Da målopfyldelsen i forvejen er gode på maler er der kortere tid til at opnå
målet end på andre uddannelser
o Hos VVS og El har fagligt udvalg afholdt møde med grundforløbsskolerne
o MG tager fat i Rasmus omkring dette og JP går også videre med det
o Uddannelsesområdet er ikke længere ansvarlig for praktikcentereleverne. Ansvaret
varetages igen som tidligere af TECs praktikcenter i Hvidovre. Der er 7 elever pt.
TAV
- GF2
o 70 elever tilbage på januaroptag
o 18 elever pt. på apriloptaget
- Hovedforløb
o 1. hovedforløb 17 elever
o 2. hovedforløb 20 elever
o 3. hovedforløb 13 elever heraf 1 EUV1
RDC og TAV tænker kreativt ift. at få plads til eleverne
-

-

Svendeprøver
o 15 elever fra TEC skal til næste svendeprøve og 4 elever fra Hillerød
o Får snart så mange svendeprøveelever, at der skal holdes to svendeprøver i træk
Har fået to nye kollegaer siden sidste møde
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-

Vil gerne have info ud til mestrene omkring indgåelse af uddannelsesaftale, prøvetidsperiode og
ophævelse af uddannelsesaftale. MG efterlyste særligt info til de nye malermestre, de har ikke den
fornødne info ift. at tage elever. Kunne MFFU ikke bruge nogle af midlerne fra trepartsaftalen til
udarbejdelse af infomateriale til mestrene. RDC gjorde opmærksom på, at skolerne selvfølgelig
gerne deltager i udarbejdelsen af denne. JP går videre med dette

5. Eventuelt
JP
Er ærgerlig over der nu er 7 elever i Praktikcentret. TAV orienterede om, at det skyldes primært elevernes
indstilling.
Tak til Per for samarbejdet.

Mødedatoer for 2021:
27. august
26. november
Punkter til næste møde:
Punkter til kommende møde:
- Startes med morgenmad sammen med 2. fagklasse
o Eleverne deles op i små grupper
o En fra skolen i hver gruppe der tager noter
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