Referat - LUU Skiltetekniker
Dato:

Onsdag den 26. maj 2021 kl. 09.00 – 12.00

Sted:

På ZOOM

Tilstede:

Trine Kromann
Jan Stevnsborg
Christina Johansen
Per Buron
René Dyrby Carlson
Anne Stenersen Hansen
Jens Hyldahl

Nielsen & Kromann A/S
Dannebrog Skilte
Malerforbundet
TEC, uddannelseschef
TEC, uddannelsesleder
TEC, lærerrepræsentant
TEC, konsulent

TK
JS
CJ
PB
RDC
ASH
JHY

Afbud:

Maria Brix
Britt Christiansen

Malerforbundet
TEC, Praktikcenter

MBR
BEC

Referent:

Marianne Rydiander

TEC, sekretariatet

MRY

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Aktuel orientring fra Praktikcentret
Aktuel orientering fra udvalget
Aktuel orientering fra skolen
o Trepartsaftalen
5. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet
6. Indhold i GF2
7. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Aktuel orientering fra Praktikcentret
Der er pt. ingen elever.
26. juli starter de få elever fra det nuværende GF2, der ikke har fået praktikplads. De skal starte op i
Hvidovre.
3. Aktuel orientering fra udvalget
TK
- Dialog mellem ministeriet og MFFU omkring farve-, tal- og ordblindhed, det er en forudsætning og ikke
et adgangskrav. Skolen må ikke afvise elever på baggrund af dette
- Har fået en henvendelse fra REU vedr. kvoten på uddannelsen, RDC fortalte at REU har lagt op til lige
fordeling mellem Silkeborg og TEC. Sidste år var der enighed mellem skolerne om at dele ligeligt
- Der var kort frist på tilbagemelding vedr. indsatser på skolerne ift. trepartsforhandlingerne, RDC fortalte
at der efterfølgende ikke har været noget svar. Jan Sloth følger op på hvad der sker ift. dette med
medlemmerne af udvalget
- Så videoerne der er udarbejdet på skolen omkring 150 års jubilæum, virkelig gode videoer
- College 360 er meget aktiv på de sociale medier, vil gerne have at TEC også gør dette. RDC har en
aftale med Jan Sloth om at videoer kan sendes til ham, så deler han det på diverse sociale medier
- Dialog mellem virksomhed og elev når eleven er på skole. Vil gerne have fremover at der sendes en
hilsen til virksomheden hver fredag
o RDC fortalte, at elever på både maler og skilt skal lære at præsentere sig selv og sende en
ugentlig dokumentation af hvad de arbejder med på skolen til mester
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4. Aktuel orientering fra skolen
PB
- Fra på tirsdag træder den nye organisation i kraft
o Uddannelseslederne har i forbindelse med den nye organisation ikke fået ansvar for nye eller
andre uddannelser
o Skilteteknikeruddannelsen bliver i Gladsaxe
o Den nye uddannelseschef hedder Tue Hækkerup, er sammen med Per i gang med en
overdragelse
- Trepartsaftalen kommer til at fylde meget, men mangler fortsat tilbagemeldinger fra nogle faglige udvalg
- TEC Ballerup på Telegrafvej er blevet solgt, der vil efterfølgende blive bygget mellem 4.000 og 5.000
kvm på matriklen i Gladsaxe
o Det vides ikke pt. hvilke uddannelser der flytter til Gladsaxe
RDC
- Viste og gennemgik skriv med forslag til aktiviteter og indsatser, der er meldt ind ifm.
trepartsforhandlingerne
bilag sendes ud med referatet
o TK spurgte ind til hvornår en uddannelsesaftale skal være gældende fra ved underskrift, dette vil
blive undersøgt
ASH
- 1. HF startet op med tre elever, holdet blev flyttet fra april. De har fem uger før sommerferien og fem
uger efter sommerferien
- Der er 13 elever på GF2, tre har underskrevne aftaler og to har mundtlige aftaler
- Skolen har pt. 13 aktive uddannelsesaftaler
- 15 elever har søgt GF2 som 1. prioritet til opstart i august
- UV-printer og laserskære er blevet taget i brug og testes i stort omfang, TK foreslog at videoer af dette
med fordel kunne deles på SoMe
- SignService afholder kurser i skolens lokaler, de kommer igen til efteråret

5. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet
JHY afventer afklaring omkring indsatser på baggrund af trepartsforhandlingerne.
RDC, ASH og JHY afholder møde med Kirsten Eskildsen om, hvilke indsatser der bliver aktuelle for
Skiltetekniker.
Bevis for stilladskursus må ikke udleveres til elever på GF2, da det indgår i grundforløbsbeviset.
Branchen skal trykke på over for ministeriet omkring dette, TK går videre til Jan Sloth med dette.

6. Indhold i GF2
ASH viste og gennemgik liste med fag (læringsmål).
Det er vigtigt at vide, hvilke fag/læringsmål der skal være i hvilken del af grundforløbet.
TK vil gerne have et udkast til en opdeling af hvad der ligger hvor af fag. TK, JS, MB og CJ læser oversigten
med læringsmål igennem og melder tilbage til ASH inden uge 26 om de har ændringer/tilføjelser - herefter
udarbejder lærerteamet et forslag til dette og sender det ud til udvalget inden næste LUU-møde.
RDC viste og gennemgik præsentation med indsatser der indgår på GF2 fra august. Præsentationen
sendes ud med referatet.
JS det er vigtigt med fokus på visitation, så det er de rigtige elever der får uddannelsesaftaler.
TK ville gerne have at der skal prøves noget nyt ift., at få fat i mestrene. Så når en virksomhed ser en video
på SoMe kunne der være en knap, hvor man kan bede om en opringning.
Vil gerne have input fra andre virksomheder.
Der fra august være en nye fagretning på GF1, hvor skiltetekniker er en del af de uddannelser der målrettes
til. Rasmus Bille er i gang med udviklingsarbejdet. RB skal inviteres med på næste LUU-møde. Begge
fagretninger i Gladsaxe arbejder sammen om forløbet. Virksomheder og forældre vil blive inviteret til en dag,
hvor de kan se elevernes arbejde.
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JHY mener det skal være tydeligt, hvilken platform der bruges ift. hvor man kan finde en ny elev. Eleverne
opretter sig med en profil på praktikpladsen.dk, virksomheder kan også på denne platform opslå
stillingsannoncer.
PB fortalte, at der i trepartsaftalen er lagt op til revision af platformen. Skolerne afventer en national
udmelding om dette.
7. Eventuelt
Den 24. juni kl. 14-16.30 vil der blive afholdt reception for Per, der går på pension.
PB takkede for samarbejdet.
Det går godt med genåbningen, der har ikke været smittetilfælde på skolen siden nedlukningen i december.
Der har ikke været nogen der er testet positiv i skolens testcenter i Gladsaxe.
TK og RDC har aftalt korte opfølgningsmøder med Jan Sloth.
RDC og ASH følger op ift. møder med Silkeborg og opbygning af GF2.

Punkter til næste møde:
 RB fortæller om ny fagretning på GF1
LUU Skilt afholdes i 2021:
18. august
10. november
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