1

LUU - Det Lokale Uddannelsesudvalg, Elektriker
Referat fra elektrikernes lokale uddannelsesudvalgsmøde nr. 126
torsdag den 15. juni 2021

Mødedeltager:

Karen Gilbro Nielsen, DEF (KGN)
Peter Strøm, El- Strøm (PS)
Morten Rude, DEF (MRU)
Henrik Bossen, Kemp & Lauritzen (HB)
Martin Johansen, SIF Gruppen A/S (MJ)
Christian Cremonesi, NEXT (CCK)
Jørgen Gorm Hansen, EVU (JGH)
Lars Espersen DEF, (LES)
Uddannelseschef Tue Hækkerup, TEC (THAE)
Uddannelsesleder Gitte Holmsgaard, TEC (GHO)
Uddannelsesleder Gitte Ankjær Clemmensen, TEC (GAC)
Uddannelsesleder Michael Elbo, TEC (ME)
Værkfører Praktikcenter, Per Bo Christiansen, TEC (PBCH)

Afbud:

Mathias Vinholt, lærlingerepræsentant (MV), Uddannelsesleder EUX Ida Margrete Plesner
Thomsen, TEC (IMPT), Johnny Agerby, NEXT (JA), Claus Borup, G4S (CB)

Referent:

Sanne H. Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra den 18. marts 2021
2. Meddelelser fra formandskabet og orientering fra organisationerne
a. Skuemesterrapporter
b. Projekt ”Uddannelse på arbejdspladsen” v/KGN – ca. 45 min.
3. Nyt fra TEC
a. Generelt
b. Frafald GF2 - status
c. Opdatering H1 - status
d. AMU
4. Nyt fra Praktikcentret,
5. Nyt fra NEXT
6. Nyt fra EUX – udgår
Orientering fra EUX:
Vi har et forsøg, hvor HF undervisningen allerede starter i uge 30 for at nå
alle fag, uden at blive belastet unødigt af fagtrængsel.
Vi har lavet forsøget i 1. halv på H2, og tilbagemeldingen er, at det har gået
bedre end tidligere.
7. Nyt fra EVU – ca. 30 min.
8. Eventuelt
9. Næste møde: Den 16. september
Forslag til tema på næste møde:
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Ad. 1.

Godkendelse af referat fra den 18. marts
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2.

Meddelelser fra formandsskabet og orientering fra organisationerne

THAE blev budt velkommen til LUU som nyt medlem efterfulgt af en kort
præsentationsrunde.
a. Skuemesterrapporter
GHO orienterede, at hun har haft en svendeprøvelev, som blev testet positiv
for corona på dagen, hvor han skulle op til sin svendeprøve.
EVU var behjælpelig med at finde to nye skuemester, da eleven var
raskmeldt, så eleven kunne blive færdige med sin svendeprøve. Ros til
skuemestrene, som i situationen forsøgte at finde alternative løsninger.
KGN orienterede, at der ikke er fundet en ny elevpræsentant til LUU udvalget
endnu. Vi er i gang med at finde en ny.
b. Projekt ”Uddannelse på arbejdspladsen” v/KGN – ca. 45 min.
KGN fremviste PowerPoint ”Uddannelse på arbejdspladsen – set ud fra
elektrikernes” og fortalte hvad projektet går ud på.
Bilaget sendes ud sammen med referatet.
Ad. 3.

Nyt fra TEC
a. Generelt v/THAE
THAE orienterede, at i efteråret starter TEC en ny strategi op. Det forventes, at
fastholdelse og trivsel og vækst, kombineret den grønne dagsorden bliver det
gennemgående træk på TEC.
TEC er ligeledes i gang med at udarbejde en masterplan i forhold til en ny bygningsstrategi, hvor der kikkes langt frem i processen.
Der er arkitekter med inde over i forhold til både den indre struktur samt udemiljøet,
hvor hovedmålene skal være bæredygtigt og energivenligt.
THAE meddelte, at der kommer mere information på næste LUU- møde om TECs nye
organisation, som bliver mere tværgående.
b. Frafald GF2 – status v/ME
Frafaldet er stadig stort - ved ikke om vi nogensinde kommer det helt til livs.
Vi har lektiecafe tirsdag og onsdag. Vi har fået hjælp til lektiecafeen om onsdagen af
KGN.
ME mener, at matematikniveauet bør højnes når eleverne kommer på GF2, da
matematikken for de fleste elever generelt er meget lavt, når de kommer på TEC. Han
nævner, at det kan være en del af problemstillingen omkring frafaldet.
c. Opdatering H1 - status
Der er ansat 6 nye faglærere på H1 området. Vi er ikke færdig med at ansatte flere
undervisere.
Han fremviste en LTU fra en H1 klasse, hvor mere end 60 % er tilfredse med deres
H1 forløb. Eleverne har været gode til skrive hvad der er godt og hvad vi bør lave om.
Til august er planen for det fagfaglige færdiggjort.
ME meddelte, at der også er lektiecafe for H1 eleverne. ME foreslog, at vi i
indkaldelsesbreve orienterede om lektiehjælp. Der er enighed om, at det er en god
ide at få skrevet denne information ind i indkaldelsesbrevene.
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d. AMU
GAC orienterede, hvordan det står til på AMU område. Vi kunne godt ønske os flere
tilmeldinger på vores kurser.
Skolen sender tilbud ud til virksomhederne om fx ledige pladser på kurser og andre
tilbud, men rammer vi de rigtige kontaktpersoner i virksomheden? Dette bliver
undersøgt.
Vores salgskonsulent Philip Jensen vil blive kontaktet for at få oplysninger om hvilken
kontaktpersoner, der er noteret på medlemmer i LUU.
Oplysningerne vil bliver sendt til jer, så der er mulighed for at verificerer navnet, få
tilført flere kontaktpersoner eller andre rettelser.
Der bliver spurgt ind til om det er muligt at få en kontaktperson fra AMU- området,
som kunne kontaktes for evt. ledig kursus pladser osv.
Salgskonsulent Philip Jensen kan kontaktes på 2545 3042 eller phj@tec.dk.
Udbuddet for elevator kursus er næsten på plads og vil kunne ses på vores
hjemmeside fra 1. august 2021
KGN spørger ind til om det er muligt at elektriker også kan komme på et elevatorkursus. GAC meddeler, at det er der mulighed for, hvis de har nogle faglig
kompetencer.
Vi køre 35 ugers elevator kursus om året, siger GAC.
Ad. 4.

Nyt fra Praktikcentret
Vi har på nuværende tidspunkt 117 elever fordelt således.
73 i PC
19 på skole
10 i VFP
15 delaftale
Der er i år optaget 28 efter mistede uddannelsesaftaler og 25 efter kortaftaler. Der er
ligeledes indgået 55 uddannelsesaftaler, 39 delaftaler og 82 VFP fra PC.

Ad. 5.

Nyt fra NEXT v/ CCK
Orienterede at de har haft et meget svært forår i forbindelse med corona. Frafaldet er
på 54% p GF2 - det skal lige siges, at sådan er det er ikke generelt.
Vi har omorganiseret teamet, således at el faglærerne og grundfagslærerene sættes
sammen for at finder en løsning i forhold til matematikken. Således, at det ikke kun er
matematik, men også elfagligt/elrelateret matematik.
Det er ikke kun det matematiske som ligger til grund for det store frafald. Det er også
elevernes tilgang til at gå på GF2.
Som skole har vi også et stort ansvar for at få disse to ting koblet noget mere
sammen, så det giver mere mening for eleverne i undervisningen.

Ad. 6.

Nyt fra EUX - udgår
Orientering fra EUX:
Vi har et forsøg, hvor HF undervisningen allerede starter i uge 30 for at nå alle fag,
uden at blive belastet unødigt af fagtrængsel.
Vi har lavet forsøget i 1. halv på H2, og tilbagemeldingen er, at det har gået bedre
end tidligere.

Ad. 7.

Nyt fra EVU v/JGH – ca. 30 min.
Målepindende i modul 2.11 er sammenholdt med Bilag 3 i BEK 1346. TEC
undersøger hos faglærere. Forudsætningen for 2.11 er nu 2.2 (og dermed også 1.2)
JGH orienterede, at der snart kommer en uddannelsesordning til høring, når den nye
bekendtgørelse er klar, så vi kommer op på 32 moduler.
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De nye moduler er følgende:
1.9 Højspændingsinstallationer 1 – anlægsforståelse og sikkerhed
1.10 Tavleinstallationer og dimensionering
1.15 Elektriske anlæg i vindmøller
1.16 Højspændingsinstallationer 2 – opbygning og drift
Der afventes svar fra UVM på ansøgningen om 5 uger ekstra på H1. Forhåbentligt
kan de komme med i kommende uddannelsesbekendtgørelse og ordning.
EVU og fagligt udvalg ser på en fremtidig mulighed for at samle viden i én fælles
videns portal.
Målsætningen for Trepartsforhandlingen er stadig 60 - 80 % ved hhv. uge 15 og 20 på
grundforløbet.
Fagligt udvalg fokuserer i 2021 på kvalitetsløft af uddannelsen, ved at tildele midler til
projekter, der kan komme hele uddannelsen til gavn. Der kan ikke udbetales trepartsmidler til at understøtte skolernes ordinære aktiviteter ifm. lærepladsopsøgende
arbejde.
Det vil være til ekstraordinære tiltag, hvor erfaringer kan udbredes til alle skoler.
Fx kulturen for piger i elektrikerfaget, fremme lærepladser uden for de traditionelle
installationsvirksomheder m.m.
Ad. 8.

Eventuelt
Der er ikke noget til eventuelt.

Ad. 9.

Næste møde: Den 16. september
Forslag til tema på næste møde:
Ingen forslag.

