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1. Godkendelse af referat af 18.11.20
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser fra arbejdsgruppen
I forbindelse med dispensation til 3. korte aftale så skal aftalen
godkendes af LUU. Efter dialog med IU blev det besluttet at der
skal være særlige vilkår, men at det er op til udvalgets subjektive
vurdering. Afgørelsen skal sendes til virksomhed, lærling samt
skole.
Formandskabet endte med, undtagelsesvis, at godkende aftalen,
da virksomheden ikke kunne få godkendt hele forløbet fra deres
koncernledelse.
Aktivitetsrapporter efterlyses. Sidst udsendt i marts 2020.
MP undersøger.
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3. Meddelelser fra skolen
NB orienterede om salg af Telegrafvej 9. En køber har meldt sig.
Nærmere afklaring i løbet af marts 2021.
Det er planen at der skal bygges nyt ved Ballerup Station.
Nybyggeriet skal rumme Center for InformationsTeknologi (CIT)
samt Praktikcenter Data. Endelig skal der også etableres en GF1aktivitet på adressen. Der er indgået et samarbejde med NEXT om
at udvikle et fælles campus i området, da den nye bygning
kommer til at ligge (næsten) dør om dør med NEXTs merkantile
uddannelser.
De efterfølgende etaper kommer til at handle om udvidelse af både
Gladsaxe og Hvidovre, da der skal skabes plads til alle
uddannelserne fra Ballerup. Indtil da vil der kun blive foretaget den
absolut nødvendige vedligeholdelse på adressen samt tiltag, som
kan flyttes videre til de nye lokationer.
Det studieadministrative System, EASY-A, udfases. Dette giver en
del udfordringer for både lærere, elever samt administrationen.
En ny organisering af EUD-området træder i kraft pr. 1. juni
2021. Uddannelserne på EUD samles i tre uddannelsesområder og
et praktikcenter. Uddannelserne vil flytte område
organisatorisk, men ikke fysisk, og store tværgående og strategisk
vigtige opgaver bliver knyttet til ét
uddannelsesområde. Praktikcentret forbliver uændret.
CIT (Center for InformationsTeknologi) ændrer navn til Center for
Automation & Digitalisering.
Ny organisationsplan medsendes referatet.
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4. Meddelelse fra elevrepræsentant
Ny repræsentant skal findes.

JHE

5. Uddannelse EUD
På trods af nedlukning i næsten et år er det gået godt med virtuel
undervisning. Fag, som er blevet udskudt, er løbende blevet
afviklet i de perioder, hvor fremmøde har været en mulighed.
Herefter var der en god debat omkring lokalefaciliteter i.f.m.
afholdelse af svendeprøver. Der er adgang til servere for andre
end svendeprøveelever og dette har skabt nervøsitet hos eleverne.
JHCS påpegede at der ikke er problemer på nuværende tidspunkt.
Plagiat ved svendeprøver. Der er ikke grundlag for at sanktionere
på nuværende tidspunkt. Ensrettet regelsæt skal udformes.
JHE vil gerne gennemse ordensreglerne, når disse er opdaterede.
JHCS har fundet gamle rapporter, hvis indhold var kopieret over i
ny rapport.
I bekendtgørelsen står der at man gerne må bruge materiale fra
tidligere skoleophold.
I forløb, med stor skriftlighed, skal eleverne dog gøres
opmærksom på at de skal komme med egne udtalelser.
Plagiering, samt hvad der er acceptabelt, drøftedes.
Elever på EUV 1+2 får Netværk III samt Operativsystemer III som
påbygning, når de påbegynder hhv. H2 samt H3.
HAN oplyste at der er kommet 12 henvendelser i.f.m. censorater.
Alle vil blive indkaldt til et møde, når skolen åbner igen.
Udtræk, vedrørende frafaldsstatistik på de forskellige hovedforløb
samt elevernes niveau ved afslutning af GF2, undersøges stadig.
JAJ forespurgte om det er muligt, at konvertere elever til seneste
version. Arbejdsgruppen bakker op omkring dette.
AT gjorde opmærksom på at man tidligere skulle lave et tillæg til
uddannelsesaftale ved versionsskifte.
HAN oplyser at der, i.h.t. gældende bekendtgørelse §8, er
mulighed for at skifte til nyeste version.
Der sendes et info-brev til mester og elev, hvoraf det fremgår at
de skal melde tilbage til skolen, såfremt et skift ikke ønskes.
Tillæg til uddannelsesaftale udfærdiges kun, hvis gældende
uddannelsesaftale skal forlænges.
6. Uddannelse AMU
JHE har efterspurgt oversigt over AMU-kurser. I samarbede med
TEC kommer der nu en månedlig kursusoversigt.
JHE ser frem til at kurser inden for Data/it også kommer på
oversigten.
7. Evalueringer
-
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8. Lære- og praktikpladser
Værkstedsundersøgelser:
Telefonkontakt er i højsædet. Der bliver stadig godkendt nye
virksomheder.
Til trods for nedlukning er der kommet nye virksomheder til og der
bliver indgået aftaler på trods af COVID-19.
AT ser positivt på programmeringsområdet. Har afholdt ca. 200
virtuelle møder med virksomheder, som viser stor interesse for
nyansættelser.
JHE oplyste at der, inden for IT og Automation, ikke er konstateret
stigning i ledigheden.
Praktikcenter:
351 elever i Praktikcentret – fordeling:
IT-supporter: 96
Infrastruktur: 49
Programmering: 206
65% af eleverne er i Praktikcentret – 35% er på skoleophold.
Under COVID-19 pågår der fjernpraktik med mange simulerede
opgaver og projektopgaver med fokus på tværfagligt samarbejde.
Der er lagt en plan for sårbare elever samt for elever, som snart
skal aflægge svendeprøve.
En række aktiviteter er blevet aflyst. Det drejer sig om
samarbejdet med forskellige interessenter. Der startes aktiviteter
op igen efter COVID-19.
Der er startet en praktikpladssøgende proces op, som skal være i
samspil med trepartsaftalen. Processen går ud på at forbedre
kvaliteten af elevernes ansøgninger og CV samt motivere eleverne
til at søge praktikplads. Arbejdsgrupper er dannet til dette formål.
Ledelsen i Praktikcentret er i tæt dialog med medarbejdere og
elever i forbindelse med forbedring af udstyr samt kvalitetsløft.
Der er dannet to arbejdsgrupper i samarbejde med 15 elever, som
vil fremlægge forslag og anbefalinger den 3. maj 2021.
Invitation til møde med JHE og OMB vil blive sendt, når der er
mulighed for dette.
JHE har fået overraskende få henvendelser i.f.m.
fjernundervisning. Eleverne virker tilfredse.
Ros til Praktikcentret for godt samarbejde.
Flere elever vælger programmerings-specialet. Dette gør det svært
for virksomheder, der søger infrastruktur-elever.
Uddannelseskonsulenterne er opmærksom på dette.
Delaftaler/korte uddannelsesaftaler/rest-uddannelsesaftaler
benyttes.
JHE er ikke tilhænger af korte aftaler, bør kun benyttes når
virksomhederne ikke kan få den fulde godkendelse.
Kombinationsaftaler virker sjældent i praksis da virksomhederne
har svært ved at overskue det administrative samt de forpligtelser,
som følger med.
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AUB:
Ny ansøgning udfærdiges – med fokus på
programmeringsområdet, til runden som skal være indleveret 1.
september 2021.
9. Tid og sted for næste møde
Onsdag den 18. august 2021 i mødelokale A1
10. Eventuelt
OMB takkede for god ro og orden.

