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2. Meddelelser fra formanden 
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4. Meddelelser fra skolen 
5. Meddelelser fra Praktikcentret  

6. Meddelelser fra elevrepræsentant 
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Velkommen til de nye i udvalget.  

 
Mødet startede med en kort præsentationsrunde efterfulgt af besøg på værkstedet.  
 
 

  



 
 

Ad.1: Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

AMU kurser i automatiseret svejsning 

Der vil hhv. den 8.-10. september og 15.-17. september blive gennemført to AMU kurser 
med to kursister pr. hold i automatiseret svejsning. Grunden til at der kun er to kursister 
pr. hold er, at afdelingen kun har et svejseværk der kan bruges til dette kursus.  
Der vil blive set ind på at få oprettet et kursus over flere dage, der vil indeholde flere 
emner. Dette vil gøre det muligt, at tage flere kursister ind pr. hold.  
 
Torsdag den 10. juni afholdes der mesterdag for de igangværende hovedforløb. Her vil 
der bl.a. blive informeret om dette nyt tiltag samt spørge ind til deres tanker om et sådan 
kursus. 

Hvad er behovet ude i industrien/branchen  

TEC har tænkt at indkalde virksomhedsrepræsentanter, hhv. arbejdsgiver og 
arbejdstager, til en workshop med fokus på AMU kurser.  
Der vil på denne workshop være information omkring AMU kurserne/målene. Samtidig vil 
der være en dialog omkring hvad ønskes der og hvordan er behovet inden for kurserne.   
Workshoppen påtænkes at blive afholdt en eftermiddag efter sommerferien.  
 
På workshoppen kunne valgfag på hovedforløbet måske også blive vendt.  

Ad.2: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser 

Der har siden sidste LUU møde været gang i besigtigelserne.  
Pga. corona restriktionerne har virksomhedsgodkendelserne i en periode været 
administrative. 
En virksomhed, der tidligere har forsøgt at få en godkendelse til at have lærlinge, søger 
nu igen. Da virksomheden ikke har noget værksted, kan den ikke blive godkendt til 
lærlinge.  
 

Muligheden er måske at give virksomheden en betinget godkendelse ved en delaftale.  

Ændring til bekendtgørelsen 

Pr. 1. august 2021 ændres bekendtgørelsen, så elever med en studentereksamen får en 
obligatorisk afkortning af lærertiden på 26 uger uden i virksomheden.  

Trepartsaftalen  

Trepartsaftalen blev igen hurtigt vendt på mødet.  
Der skal skaffes flere elever til erhvervsuddannelserne, indsats ifm. at skaffe flere 
lærerpladsen, højne kvaliteten mm.  

Ad.3: Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager) 

Praktikpladsen.dk 

Der er pt. intet nyt omkring praktikpladsen.dk.  

Nye lokaler ifm. flytning 

JA ønsker at blive inddraget ifm. flytningen og nye lokaler, da han har nogle ideer omkring 
indretningen.  
  



 
 

Valgfag 

Der er ønske om at valgfag tages op igen, idet der er ønske om, at eleverne får flere 
valgfag at vælge i mellem.  
 

Der var en god debat omkring valgfag.  
 

Det blev aftalt, at skolen til næste LUU møde kommer med forslag til udvalget af valgfag 
og hvordan det er muligt at afholde disse valgfag.  
 

Valgfagskatalog kunne efterfølgende blive vendt på workshoppen med AMU. 

Ad.4: Meddelelser fra skolen 

Status GF2 smede hos NEXT 

I januar 2021 startede 15 elever op på GF2 smede. Er nu ned på 8 elever.  
En elev havde allerede tidligere taget GF2, en har skiftet uddannelse og en har fået en 
uddannelsesaftale.  
 

Fremover vil der komme mere fokus på tværfaglig undervisning og multiværksted.  
Der vil også blive meget fokus på fastholdelse.  

Samarbejde mellem NEXT og TEC 

NEXT og TEC samarbejder om bl.a. RKV, kontakt til virksomheder, lærepladser, eleverne 
mm.  

Organisationsændring 

Ny organisering af EUD-området pr. 1. juni 2021.  
TEC samler nu vores uddannelser på EUD i tre uddannelsesområder og et praktikcenter. 
Tidligere havde TEC fire chefområder. 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. 
Med tre uddannelsesområder vil den nye organisering skabe mere sammenhængskraft 
og styrke tydeligheden i forhold til TECs omverden. 
 

Bilag: organisationsdiagram udsendes med referatet.  

Flytning – hvor er vi i processen 

Om 3½ år skal vi være ude fra adressen i Ballerup. 
 

Alt hvad TEC har af bygningsmasse og kvm bliver kortlagt, så vi kan få en optimal 
udnyttelse af alle kvm.  
Der bliver også set på hvilke uddannelser der er tæt beslægtet og hvor det giver mening 
af uddannelsen ligger i forhold til klientellet.  
Det er derfor endnu ikke besluttet hvilken adresse smedene flytter til.  
 

Det eneste der er besluttet er, at dataafdelingen og GF1 flytter til et nyt campus ved Next i 
Ballerup.  

Personale nyt 

Martin er blevet deltids pædagogisk konsulent. 
Thomas Neervig er blevet fastansat igen og vil primært være på hovedforløbet.  

Optagelsestal GF2 august  

Pt. er der 18 elever tilmeldt det nye augustoptag. Holdet vil blive fyldt op til 20 elever, og 
der er 6 elever fra aprilholdet, der fortsætter hen over sommeren.  
 
  



 
 

Markedsføring af smedeuddannelsen – Virtuel platform, Hands-on, div film 

I uge 22 var Hands-on ude på skolen for at optage film på værkstederne. Det vil blive 
sendt på TV2 Lorry bl.a. den 16. og 23. juni kl. 19.55.  
Links er mailet til udvalget.  
 
På TECs nye rekrutteringsplatform er der pt. ved at blive udarbejdet indhold til de 
uddannelser der mangler dette.  
Film om smedene er ved at være klar til at blive vist. 
Links er mailet til udvalget.  

Status på covid-19  

De H2 og H3 elever der startede op i 2. kvt. 2021 startede op med at være på skolen hver 
anden uge. Siden primo maj har de været inde på skole på fuld tid.  
H4 elever har mødt ind på fuld tid alle 5 uger.  
 

Har på H2 haft lidt sygdom ifm. covid. Disse elever er lidt bagud. Efter de gældende 
coronaregler er der penge til faglig løft, så eleverne kan forlænges op til fire uger. Et helt 
hold kan forlænges op til to uger.  
Elever kan altid forlænges med en §51 ifm. manglende kvalifikationer.  
 

Hængepartier fra 1. kvt. hvor elever blev sendt hjem, her er eleverne indkaldt til den 
manglende undervisning inden sommerferien. Få elever bliver først indkaldt til valgfag 
svejsning efter sommerferien.  

Status på trepartsaftalen  

Der er fokus på flere nye tiltag. Bl.a. får vi som skole et langt større ansvar og forpligtelse 
til at skaffe lære-/elevpladser. 
TEC har modtaget en opgørelse, hvor man kan se hvor vi er placeret i forhold til målene.  
33% af eleverne har en uddannelsesaftale efter endt GF2. Dette skal op på 80%.  
Hvis en uddannelse ikke kan opfylde målene, kan man risikere, at der kommer kvote på 
uddannelsesoptaget.  
 

Det hænger ikke sammen, at virksomhederne mangler faglærte samtidig med, at der 
mangler lærerpladser. Dette bør der blive set på.  
 

Fra næste år kan man kun skrive en kort uddannelsesaftale pr. elev.  

Røgfri skole- og arbejdstid  

Pr. 1. august indføres der røgfri skole- og arbejdstid.  
Dette er et lovkrav, der er gældende på alle ungdomsuddannelser og det omfatter alle 
elever og kursister. På TEC er det besluttet, at dette også skal omfatte medarbejdere.  
 

Overtræder man lovgivningen, får man i første gang en henstilling. Herefter bliver det et 
ledelsesansvar. 4 

Ad.5: Meddelelser fra Praktikcentret 

Status 

Siden sidst er en elev udlært, tre har fået en uddannelsesaftale og tre er stoppet i 
praktikcentret. Har stadig en langtidssyg. 
Pt. er der brutto 10 elever i praktikcentret. Halvdelen af eleverne er på skole og den 
anden halvdel er på værkstedet. 

Flytning 

Det er endnu ikke afklaret hvor afdelingen flytter til, når der flyttes fra Ballerup.  
  



 
 

Ad.6: Meddelelser fra elevrepræsentant 
 

Intet til dette punkt, da der var afbud fra elevrepræsentanten.  
 
Der skal findes en ny elevrepræsentant, da Kasper pt. er til svendeprøve.  

Ad.7: Næste møde 
 

Næste LUU møde afholdes mandag den 13. september 2021, kl. 12.00-15.00 hos TEC i 
Ballerup.  

Ad. 8: Eventuelt 

Flere kvinder i smedefaget. 

Henrik er nu blevet involveret ifm. dette i Københavns kommune.  
 

De kvinder der vælger smedefaget er meget målrettet.  
 
 
 

 
 
 
 

Opfølgning på kommende LUU møde for smede- og stålkonstruktioner 
 

EMNE ACTION 

Valgfagskatalog CHAG 

Workshop – AMU-kurser CHAG 

 
 

 

Bilag  

 Organisationsdiagram 
 

 

 

Tak for god ro og orden. 
 
 
 


