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Referat fra møde i det Lokale Uddannelsesudvalg inden for uddannelserne til
Datatekniker, It-supporter samt Automatiktekniker
Onsdag den 25. september 2019, kl. 11.30 – 15.00

Til stede:

Referent:
Dagsorden:

Jan Hendriksen, Formand, Metal Hovedstaden, DM (JH)
Jan-Erik Larsen, næstformand, Disa A/S, DI (JEL)
Claus Thorsen, Sjec Danmark A/S, DI (CT)
Ole Müller Bested, KU, DM (OMB)
Stefan Bruun Rasmussen, DR, DM (SBR)
Mogens V. Andersen, IBM ApS, DI (MVA)
Lars Taeger, Radiometer Medical A/S, DM (LT)
Thomas Mikkelsen, Uddannelseschef, Data (TMI)
Henrik Andersen, Uddannelsesleder, Data (HAN)
Claus S. Munkbøl, Uddannelsesleder, Data (CSM)
Jan Eg Nielsen, Værkfører, Praktikcentret, Data (JAEN)
Gitte A. Clemmensen, Uddannelsesleder, El & Automation (GAC)
Mads Schuldt Mikkelsen, elevrep. Data (MSM)
Marianne Primdahl, sekretær
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Ad. 1 Godkendelse af referat af 20.03.19
Referatet blev godkendt.
Ad. 2 Meddelelser fra udvalget formandskabet
Ny mødestruktur:
Kun ét årligt fællesmøde, som udelukkende fokuserer på det overordnede inden for
uddannelsen.
Mødet placeres efter afholdt strategikonference.
Derudover 3 årlige møder i underudvalgene.
MP undersøger datoer for 2020.

MP

Information om strategiseminar:
Elevrepræsentanter var godt repræsenteret og havde meget klare visioner omkring
fremtidens uddannelsesstruktur. Mads Schuldt Mikkelsen, elevrepræsentant for Data,
var ikke blevet inviteret. TMI beklagede meget og følger op på dette.

TMI

På sidste års strategiseminar blev det aftalt at direktionen skulle aflægge alle LUU et
besøg i det kommende år, samt at der skulle være større synlighed om LUUerne.
Dette er ikke blevet opfyldt og der vil blive fulgt op i den kommende periode.
3 oplægsholdere gav deres mening til kende omkring fremtidens arbejdskraft. En
meget positiv debat.
Dato for næste strategiseminar er den 28.09.2020.
Departement chef fra Undervisningsministeriet lægger vægt på mindre konkurrence
skolerne i mellem. De bløde opgaver, så som stresshåndtering er også i fokus.
Herefter var der en god debat omkring faglærte contra ufaglærte samt EUX og
gymnasiet.
Skriftligt sammendrag fra seminaret er under udarbejdelse og vil blive tilsendt
udvalget.

JH

Meddelelser fra arbejdsgrupperne:
Problematikken omkring evalueringer på automatik- samt skolepraktikområdet er
blevet drøftet med IU.
IU har udfærdiget et notat, som blev uddelt til mødedeltagerne. Af notatet fremgår
det at skolerne skal foretage selvevaluering, der inddrager LUU og at det er foreneligt
med databeskyttelses reglerne, at en skole gennemgår relevante evalueringer og
undersøgelser med LUU. Såfremt der forekommer persondata, skal disse udelades.
GAC udbad sig en overordnet beslutning m.h.p. fælles regelsæt for området.
TMI tager dette op på næstkommende chefmøde.
JH kontakter bestyrelsen.
JH efterlyser adgang til de Lokale undervisnings planer (LUP).
CSM svarede hertil at der vil blive indsat links på skolens hjemmeside. Skabelon
afventes.
Eneste forskel på version 9.1 og version 10 er at talentniveau er udgået på version
10.

TMI
JH
CSM

Ad. 3 Meddelelser fra elevrepræsentanter
MSM efterlyser en kommunikationslinje til eleverne.
Det blev foreslået, at tage en runde i klasserne og præsentere sig selv.
TMI oplyste, at det pt. ikke har været muligt at få nedsat et elevråd.
SBR foreslog at udpege en talsmand for hver klasse.
Emnet tages op på næste møde i Arbejdsgruppen Data.
Ny elevrepræsentant for automatik søges.
JH følger op.

JH

Ad. 4 Meddelelser fra skolen overordnet
ETU foretages 01.11.19.
Stor fremgang på EUX-området – dette gælder alle skoler.
I Ballerup afholdes Branchedag den 06.11.19 – Cyper Sikkerhed er emnet for dagen.
Karrieredag/mesterdag er en stor succes.
Den 23.10.19 er der inviteret til informationsmøde for nye virksomheder, der er
godkendt til ordinære praktikaftaler.
Ny bekendtgørelse på Data/kommunikation. Eneste ændringer er at talentspor er
udgået. Det er stadig muligt at søge et valgfrit højere niveau.
DM i Skills i januar 2020 afholdes i Bella Centret.
Der kigges ind på afholdelse af skuemestermøde.

CSM

GAC forsøger at skabe interesse for EUX på automatikområdet.
I uge 33 afholdtes skolemesterskaber. En automatikelev er repræsenteret på Skills.
Videncenter-dag var et rigtig godt arrangement.
Ny uddannelse som elevatortekniker er i støbeskeen. Der arbejdes på at få hele
elevatorområdet flyttet fra Ballerup til Frederiksberg.
En elev fra hhv. data samt automatik har modtaget ML-pris.
JH+JEL kontaktes af GAC i forbindelse med tilstedeværelse på mesterdag.

GAC

Ad. 5 Praktikcenter v/ Jan Eg Nielsen
Praktikcentret undersøger mulighed for udarbejdelse af oversigt over TBF´er
(TreBogstavsForkortelser).
Status over elever i Praktikcentret
Automatik:
26 i skolepraktik, 12 på skole, ingen i VFP samt delaftale.
Data:
214 i skolepraktik, 87 på skole samt 1 i VFP samt 8 i delaftale.
D.d. tæller afdelingen 12 instruktører.
Campus Frederikssund:
Dataelever fra TECs praktikcenter og GF2-dataholdet i Frederikssund guidede de
besøgende igennem oplevelser med digital teknologi, som de selv havde
programmeret, og fortalte om deres uddannelser og karrieredrømme.
Sidste år udviklede dataelever fra Praktikcentret en mobilapp til arrangementet, som
blev brugt igen i år. Her kunne man finde programmet for dagen, se alle
virksomhederne og uddannelserne, og campuselever samt grundskoleelever kunne
deltage i en quiz. App’en er en vigtig del af infrastrukturen på dagen, hvor de mange
besøgende skal have en god oplevelse og finde rundt blandt uddannelserne på
Campus Frederikssund.

JAEN

Hjælpelærerordning på GF1, Lyngby. Praktikcentret assisterer ved udarbejdelse af
programmeringsopgave.
FGU Hovedstaden hjælpes med at få registreret alt it-udstyr samt software.
JAEN har modtaget henvendelse fra en vuggestue/børnhave vedrørende udarbejdelse
af et logo af en blomst, som er mere ”levende”. Da opgaven er af så begrænset
omfang, sagde udvalget ok til dette.
ETU for Praktikcentret medsendes referatet.
Ad. 6 Efteruddannelse, overordnet
TEC har set frem til, at det nye AMU-udbud blev offentliggjort, og efter en
omfattende ansøgningsproces i foråret fik TEC i sidste uge svar på, hvilke AMU-kurser
til efteruddannelse TEC nu er godkendt til at udbyde.
Der er givet godkendelse til at udbyde 29 ansøgte kursusområder.
Virksomhederne vil opleve, at efteruddannelsesområdet får et boost med flere kurser,
øget digitalisering, bedre kursusmiljø og nye læringsteknologier som
fjernundervisning, simulation og virtual reality.
TEC udbyder fortsat en lang række af de sædvanlige kurser, som kan findes på
hjemmesiden, og som noget nyt kan der, fra 1. oktober, nu også udbydes flere at de
nye kurser inden for fx el-cykler, som man ligeledes finder på hjemmesiden.
Datakurser flyttes til Ballerup. Der påregnes opstart i 2. halvår 2020.
I 2020 indføres test på AMU. Dette er ikke obligatorisk, så der vil blive mulighed for
udstedelse af internt bevis.
Ingen ændringer på FKB-området.
Udbud på automatikområdet for 2020 er færdiggjort.
Ad. 7 Tid og sted for næste møde
Onsdag den 28. oktober 2020 i mødelokale A1
Kl. 11.30: Frokost i Glassalen
Kl. 12.00: Møde i lokale A1
Ad. 8 Eventuelt
JH takkede for god ro og orden.

MP

