Referat - LUU Skiltetekniker
Dato:

Onsdag den 18. august 2021 kl. 09.00 – 12.00

Sted:

På ZOOM

Tilstede:

Trine Kromann
Jan Stevnsborg
Christina Johansen
Tue Hækkerup
René Dyrby Carlson
Anne Stenersen Hansen
Morten Bo Berthelsen

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

TK
JS
CJ
THAE
RDC
ASH
MBB

Afbud:

Maria Brix
Britt Christiansen
Jens Hyldahl

Malerforbundet
TEC, Praktikcenter
TEC, konsulent

MBR
BEC
JHY

Referent:

Marianne Rydiander

TEC, sekretariatet

MRY

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Markedsføring af uddannelsen v/MBB
Aktuel orientring fra Praktikcentret
Aktuel orientering fra udvalget
Aktuel orientering fra skolen
o Trepartsaftalen
Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet
Indhold i GF2
Fagretning på GF1 v/RB
Eventuelt

TK bød velkommen til Tue, mødet startede med en præsentationsrunde.
Der byttes fremover om på punkt 4 og punkt 5.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Markedsføring af uddannelsen v/MBB
MBB viste og gennemgik præsentation (sendes ud med referatet).
TK efterlyste deling af skilteopgaver på skolens SoMe. Vil gerne have uddannelsen bliver mere synlig på
TECs SoMe. Der skal være opmærksomhed på hvilke søgeord der bruges, så uddannelsen nemmere kan
findes via søgemaskiner på internettet. TK gjorde opmærksom på, at det er bekymrende at virksomheder
tror at skolen kun er i Silkeborg, da det er derfra der ses aktivitet.
RDC præciserede at College360 har flere uddannelses specifikke kanaler på både instagram og Facebook,
det har man ikke på TEC. På TEC er der taget en beslutning om, at der er en fælles kanal for hele skolen.
MBB finder ud af hvilke søgeord, der er koblet op på uddannelsen og ser på disse sammen med RDC/ASH.
Succesvideoer og tekst sendes til kommunikationsafdelingen, som sørger for det kommer på Facebook.
Der skal føles op på dette punkt inden årsskiftet.
3. Aktuel orientering fra Praktikcentret
Der er pt. 1 elev, som dog er sygemeldt.
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4. Aktuel orientering fra udvalget
TK
- Holder opfølgningsmøder med RDC og Jan Sloth ca. en gang om måneden
- Vil forsøge at afholde kurser i brug af SoMe, har sendt det til Niels Håkonsen
- MFFU har indkaldt til konference i midten af september og opfølgende møde på svendeprøve, hvor
begge skoler er inviteret

5. Aktuel orientering fra skolen
THAE
- Den nye organisering trådte i kraft den 1. juni 2021
o Ledergruppen i det nye chefområde omfatter maler, skiltetekniker, GF1 i Gladsaxe, VVS,
køletekniker, EUX og elektriker
o Lederne har fokus på samarbejdet mellem lederne og mellem uddannelserne
- På TEC arbejdes der pt. med en analyse af hvor skal hvilke uddannelser være placeret fremadrettet
o TECs bygning i Ballerup er solgt, derfor skal der flyttes om på uddannelserne. TEC skal være
fraflyttet lokalerne på Telegrafvej i 2024
o Nogle af uddannelserne i Ballerup flyttes til det nye campus i Ballerup (Baltoppen Live), som bliver
et fælles campus for TEC og NEXT
o Der bygges flere kvadratmeter i Gladsaxe og Hvidovre
o Mener ikke uddannelsen til Skiltetekniker bliver påvirket af flytning på baggrund af dette
RDC
- Skolen sendte som aftalt ønsker til trepartsprojekter til fagligt udvalg, afventer en udmelding fra fagligt
udvalg
o Trepartsforliget vil være et punkt til Bygge- & Anlægskonference den 28. og 29. oktober, vil gerne
have Torsten Lindum Poulsen fra Byggeriets Uddannelser på programmet. Der er store forskelle
på hvordan de faglige udvalg arbejder med forliget
o Viste og gennemgik præsentation
o Udarbejder en AUB projektansøgning som sendes til underskrift hos TK
- Hedvig er nu ansat på fuldtid i vores bygningsafdeling
- Jens Christian er fortsat grundfagsunderviser hos malerne
ASH
- Viste og gennemgik præsentation omkring at booste uddannelsen
o TK foreslog, at ideen med en streamer på biler sendes forbi bestyrelsen i branchen, JS mener det
skal afprøves
- Startede 19 elever op på GF2 her i august
o Der er et rigtig godt samarbejde mellem eleverne på holdet og med GF1 som holder til i samme
bygning
- Ser på muligheden for, at billedet af eleverne fra jubilæumsfest i Gladsaxe kan komme på Facebook.
Eventuelt med tekst om praktikugerne også
- SignService afholder kurser i lokalerne i Gladsaxe

6. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet
Har 19 igangværende uddannelsesaftaler, 13 er indgået i år. Procentvis er det en flot stigning i antallet.

7. Indhold i GF2
ASH
Viste og gennemgik oversigt med fag og opgaver på GF2. De første 10 uger er der fokus på håndværket.
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8. Fagretning på GF1 v/RB
Der var ikke tilmeldinger nok til at starte fagretningen op her til august.

9. Eventuelt

Punkter til næste møde:

LUU Skilt afholdes i 2021:
10. november
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