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HMH er vores nye konsulent hos IU og deltager i dette møde. 
 
 
  



 
 

Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde 

Status på AUB 

Der er søgt om midler til at få flere praktikpladser på finmekanikerspecialet. 
Perioden er udsat til udgangen af året, da det ikke har været muligt med det opsøgende 
arbejde ifm. Covid-19.  
 

Der er nedsat en gruppe, som er ved at beskrive indholdet på finmekanikerspecialet. Bl.a. 
skal finmekanisk fremstilling beskrives bedre. Der er også ved at blive beskrevet hvad 
forskellen er på hhv. en finmekaniker og en industritekniker.  

Status på fjernundervisning 

GF2, her har eleverne har fået rigtig meget fjernundervisning, men er nu begyndt at møde 
ind på skolen hver anden uge. Der er to hold, som skiftes til at være inde på skolen. Om 
to uger lægges de to hold sammen og de vil være fuld tid på skolen, da de her 
påbegynder den praktiske afsluttende prøve. 
Vi prøver at fastholde eleverne så godt vi kan, men er begyndt at tabe dem og flere er 
meldt ud.  
En del elever har ikke gennemført deres grundfag. Der arbejdes på at finde en løsning, så 
disse elever kan afslutte deres GF2 forløb inden sommerferien.  
 
HF låsesmede, her er eleverne kede af, at de skal møde ind på zoom. Dem på Fyn og i 
Jylland er selvfølgelig glade for, at de kun skal møde ind på skolen hver anden uge. Men 
samlet set, er eleverne rigtig glade, når de kan møde ind på skolen.  
Svendeprøveholdet er inde på skolen fuld tid.  
Alle elever på svendeprøveholdet har klaret teoriprøven.  
 
HF finmekanik, her mødes der også ind på skolen hver anden uge. Som hos 
låsesmedene er finmekanikereleverne også kede af, at der er zoom undervisning.  
Når der er zoom undervisning, får eleverne ud over teori en læseopgave med 
efterfølgende test.  

Ad. 2: Meddelelser fra formanden 

Status LUU sammensætning 

Skolen har modtaget et brev fra juristerne hos IU. Her påpeger de, at vores udvalg ikke 
overholder loven for sammensætningen. Udvalget skal bestå af to medlemmer fra hhv. A- 
og B-siden. Det er DI og DM der udpeger medlemmerne. Pt. har vi en fra A-siden og to 
fra B-siden. LH er formelt ikke udpeget af DI, men der er lavet en mundtlig aftale, at LH 
kunne få pladsen. LH er ærgerlig over, at vi ikke fik denne aftale på skrift.  
Tilforordnede kan man selv udpege, men de må ikke overstige de udpegede medlemmer.  
Her består udvalget pt. af tre fra A-siden og ingen fra B-siden. Men som udvalget er, må 
der kun være en fra hhv. A- og B-siden.  
Der er taget kontakt til DI, som vil finde en repræsentant. Dvs. LH kan ikke længere være 
medlem af udvalget samt næstformand.  
SSM kunne fortælle at Anders, som er skuemestre fra B-siden, godt kunne tænke sig at 
komme ind i udvalget.  
Der skal findes en løsning på udvalgets sammensætning.  
Der kan altid inviteres gæster ind til at deltage i LUU møder eller temamøder.  
Skolen er selvfølgelig interesseret i, at der stilles et så stærkt LUU som muligt, med 
medlemmer som vil uddannelsen.  
Der var en god debat omkring hvad man kan gøre.  
Der opfordres til, at man anmoder DI om at udpege en låsesmed. CS tager kontakt til DI.  
 
Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde, hvor udvalgets sammensætning skal 
besluttes. Deltagerne på dette møde bliver dem fra udvalget, der på nuværende tidspunkt 
er udpeget af hhv. DI og DM.  



 
 

Virksomhedsgodkendelser 

Siden sidste møde er der blevet godkendt tre låsevirksomheder, måske er den ene en 
opskrivning. Derudover er en finmekaniskvirksomhed og også blevet godkendt, med et 
forbehold på indkøb af maskiner.  

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget 

Tilbagemelding på zoom-undervisning fra mestre 

Der er ros til TEC for hvordan de har taklet zoom-undervisningen. Eleverne jubler ikke, 
men efter omstændighederne er det løst godt.  

Svendeprøveafslutning 

Udvalget ønsker en tilbagemelding på hvad TEC gør ifm. svendeprøveafslutningen.  
 

TEC er i proces omkring hvad vi må og hvad vi kan gør ifm. afslutningen på 
svendeprøveholdet.  
I undervisningen er vi fritaget forsamlingsforbuddet. Ved arrangementer er vi under 
forsamlingsforbuddet samt testkravet er også gældende.  
 

Den 11. maj er der svendeprøveafslutning på låsesmedene, hvor der er 15 elever og 
forsamlingsforbuddet er på denne dage 25 personer. 
Tirsdag afholdes der møde med holdet omkring hvad vi gør.  

Ad. 4: Meddelelser fra skolen 

Trepartsaftalen 

Trepartsaftale omkring opsøgende arbejde er på en sum af 500 mio.kr. Skolerne ved ikke 
hvordan fordelingen bliver, da det er det faglige udvalg, der har fået pengene.   
De forskellige faglige udvalg er begyndt at melde ud til skolerne, hvordan de kunne tænke 
sig et samarbejde med skolerne.  
Af IU fik TEC en udmelding i går, hvor TEC skal beskrive uddannelserne på hhv. GF og 
HF samt hvilke udfordringer der er på uddannelserne.  
 
Praktikpladsen.dk er den platform, som fremover skal benyttes mellem skolerne og 
arbejdsgiverne. Platformen vil formentlig først blive opdateret i 2022.  

Organisationsændring 

Nyt organisationsdiagram for EUD-området blev vist og gennemgået.  
Bilag udsendes med referatet.  
 
En ny organisering af EUD-området træder i kraft pr. 1. juni 2021. Med tre fokuserede 
uddannelsesområder vil den nye organisering skabe mere sammenhængskraft og styrke 
tydeligheden i forhold til TECs omverden. 
Vi samler vores uddannelser på EUD i tre uddannelsesområder og et praktikcenter. 
Uddannelser vil flytte område organisatorisk, og store tværgående og strategisk vigtige 
opgaver bliver knyttet til ét uddannelsesområde. 
Finmekaniker, Smed og Ortopædister flytter til området Mekanik, Transport og Service, 
hvor Per Nørregaard er uddannelseschef. Praktikcenteret forbliver uændret. 

Status flytning 

I løbet af de næste tre år flytter afdelingen fra Ballerup til en af TECs øvrige adresser. Der 
er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvor det bliver.  
 

 



 
 

Status personale 

Der er ved at blive ansat en ny uddannelseschef, da PB har valgt at gå på pension i 
sommeren 2021.  
 
MDS er tilbage. Der arbejdes på modeller, hvor MDS vil få hjælp fra Jan Frederiksen fra 
GF2. Der er ansat en timelærer, Haider, der kan hjælpe på GF2.  

Tilmeldingstal GF2 

Tilmeldingstal til augustoptaget ser fornuftige ud, der er pt. 14 elever tilmeldt.  

Status TECs hjemmeside 

Låsesmedene har endnu ikke fået deres eget område på TECs hjemmeside, men vi er 
næste afdeling, der bliver set på.  

Virtuelplatform 

Der er ved at blive udviklet en Virtuelplatform, der vil blive udrullet på alle uddannelser.  
Denne platform vil primært henvende sig til grundforløbselever.   

Virksomhedsadgang til uddannelsesinfo – praktikpladsen.dk 

Som tidligere nævnt vil praktikpladsen.dk blive den platform, som skal benyttes mellem 
arbejdsgiverne og skolerne.  
Det bliver virksomhedernes platform, hvor de kan følge deres elever. Her vil de bl.a. 
kunne se, hvornår deres lærlinge skal på skoleophold.  
Platformen skifter senere på året navn til lærerpladsen.dk. 
 

CS kunne informere om, at han skal til et web-seminar omkring praktikpladsen.dk.  

Ad. 5: Meddelelser fra Praktikcentret 

Status 

Der er ikke de store aktiviteter inden for finmekanikerområdet. 
Op til jul blev der optaget fire elever, de to har skiftet uddannelse.  
Der er pt. 9 elever i praktikcentret. Her må eleverne møde op på skolen på fuld tid. På 
andre områder med mange elever, skiftes eleverne til at komme ind på skolen.  
Der er under hele nedlukningen blevet vurderet hvilke elever, der af forskellige årsager, 
har haft behov for at møde ind på skolen.  
 
Den sidste elev, der var til svendeprøve fik top-karakter.  

Praktikpladsen.dk 

Eleverne skal uploade deres ansøgninger på praktikpladsen.dk.  
Det er nu blevet meget nemmere at følge elevernes ansøgninger på denne platform.  

Indsatsområder ifm. trepartsaftalen 

Der er på tidligere LUU møder orienteret om de nye krav, der stilles til skolerne.  
Skolen er bl.a. pålagt at gøre en forstærket indsats ifm. jobsøgning de første 13 uger.  
Afdelingen har valgt at køre et koncentreret forløb for eleverne. Her vil eleverne bl.a. få 
træning i jobsamtaler.  
Eleverne vil som altid får information om, når skolen er viden om hvilke virksomheder, der 
står og mangler lærlinge.  
  



 
 

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter 

Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede 

Har ikke fået nogle henvendelser fra de øvrige elever.  
 

Ønsker stadig at skoleforløbene bliver kortere, og man så kommer ind på skolen flere 
gange.  
Der er ønske om længere dage mandag til torsdag og tidlig fri fredag.  

Svar fra TEC 

Der er lavet en mailadresse til alle elevrepræsentanter. Denne hænger på en 
opslagstavle.  
Skal blive bedre til at informere vores hold omkring hvem, der er deres elevrepræsentant, 
når de møder ind på skolen. Samt gøre det mere synligt.  

Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne 

Intet til dette punkt, deltog ikke i mødet.   

Ad. 7: Tema om uddannelsesindhold 

Indhold samt opgaver på specialerne 

Det udsendte bilag ”Oversigt indsatser Finmekanikeruddannelsen – april 2021” blev kort 
gennemgået.  
 

Der kom forslag på, at der afholdes temamøder. Her kan der evt. inviteres gæster med, 
som ikke er medlemmer af udvalget.  
 

Finmekanikerne er allerede i gang med at afholde temamøder omkring finmekaniker-
specialet.  
 

Når udvalgets gruppe samles omkring sammensætningen, kunne der også aftales 
hvornår der kan afholdes temamøder.  
 
AIA i Ballerup er ved at være oppe at køre.  
 

AMU fag 48354 – Indholdet på EUD 2022 

Rullegitter- og pladeskabsmontage 
Kursus til faglærte og ufaglærte personer, som har eller ønsker at arbejde inden for det 
låsetekniske område. Deltageren lærer at udvælge og udføre den optimale 
fastgørelsesmetode til montage og installation af faste og aftagelige sikringsgitre, gitter- 
og pladeskabe samt rulle-, jalousi- og saksegitre i overensstemmelse med 
forsikringsselskabernes regler for indbrudssikring. 
 
Der er ønske om, at dette fag kommer ind på hovedforløbet. 
Dette kan evt. løses ved at faget kommer ind som et uddannelsesspecifikt valgfag, hvis 
det kan stykkes sammen med et andet fag på to dage.  
Når det er et uddannelsesspecifikt valgfag, er det skolen der vælger at eleverne skal have 
faget.  
Man skal huske, at når noget nyt går ind i uddannelsen, skal andet ud.  
Det nye tiltag kan evt. blive gældende fra 2022.  
 

HMH fra IU vil undersøge, hvad der kan gøres ifm. at få faget ind i uddannelses-
ordningen.  
  



 
 

Ad. 8: Svendeprøve låsesmede 
 

For ca. 3 mdr siden havde vi en sag med snyd på svendeprøveholdet. 
Skolen blev først informeret om dette ca. 14 dage efter holdet var afsluttet.  
 

Underviserne er efter sagen blevet mere obs på at holde øje med eleverne. Samt 
informere eleverne om, hvad der er almindelig dialog, og hvad der er direkte hjælp.  
 

Ved opstart på et svendeprøvehold oplyses der altid om regler og love ifm. 
svendeprøven.  
Det er nu blevet skærpet, at regler og love skal overholdes, og hvis man oplevet noget, 
SKAL man informere underviserne med det samme og ikke efter holdet er afsluttet.  

Træmodul på H1 

H1 er i deres træmodul blevet henvist til kælderen, hvilket bestemt ikke er optimalt. Der 
findes en løsning på, så de fra på mandag får et andet område på skolen.  

Ad. 9: Næste møde 
 

Næste møde afholdes mandag den 23. august 2021, kl. 12.00-15.00 hos TEC Ballerup.  
 
Pkt. til næste møde: 

 Status på udvalgets sammensætning 

 Status på AMU fag 48354 Rullegitter- og pladeskabsmontage.  

Ad. 10:  Eventuelt 
 

Intet til dette punkt.  
 
 

 
 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 


