Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler

Dato:

Den 27. august 2021 kl. 09.00 – 12.00

Sted:

TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006

Deltagere:

Danske Malermestre
Jan Pelby (JP)
Malernes Fagforening
Jan Bredahl (JB)
TEC
Tue Hækkerup (THAE)
René Dyrby Carlson (RDC)
Torben Valsgard (TAV)
Jens Hyldahl (JHY)

Afbud:

Mette Juul Romme (MJR)
Niels Koch (NK)
Peter Schrøder (PS)
Susan Winther (SW)
Jakob Jørgensen (JJ)
Marianne Hansen (MH)
Per Bo Christiansen (PBCH)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering fra formanden
Orientering fra udvalget
Orientering fra TEC
 Praktikcenter
 EUD-sekretariatet
5. Eventuelt

Mødet startede med en præsentationsrunde.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering fra formanden
JP
- Der er meget travlt i branchen
- Københavns Malerlaug er tæt på deres 400 års jubilæum, der kommer i forbindelse med dette flere
events
o Til nogle events vil der blive behov for, at låne elever på skolen

3. Orientering fra udvalget
JB
- Ingen bemærkninger
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4. Orientering fra TEC
THAE
- 1. juni fik TEC en ny organisering af EUD-området
o Chefområderne er blevet større, alle chefområder har fået et tværgående område (EUX,
vejledning og GF1)
o THAE har fået ansvaret for EUX
o RDC har fået nye kollegaer i ledelsesgruppen, da EUX og EL er de uddannelser der også
er i chefområdet, hvor VVS og køl fortsat er repræsenteret
o Uddannelseslederne har fået et nyt og større handlerum, lederne skal have et større
strategisk blik på deres uddannelser
o Har fokus på praktikpladser, faglig udvikling (både fagfaglig og pædagogisk) og
samarbejdet omkring midlerne fra trepartsforhandlingerne
RDC
- RDC og Jan, der er leder for VVS og Køl, deler nu kontor. Dette er rigtig givtigt
- MFFU har besluttet, at bruge nogle af midlerne fra trepartsaftalerne på forlængelse af blivmaler.nu.
Niels Håkonsen har sagt til RDC, at der kan søges midler til lidt utraditionelle projekter. RDC vil
gerne skrive en projektbeskrivelse omkring en youtube video omkring det at tage elever
- Var til konference med BAI omkring efteruddannelse, der blev lagt op til at uddannelserne måtte
komme med input til udvikling af nye kurser. Har aftalt med BAI, at der udvikles et kursus i
bæredygtighed og grøn omstilling på maleruddannelsen. Dette skulle gerne være klar til udbud i
januar 2022
- På onsdag, den 1. september, bliver det sidste aftalt omkring etablering af sprøjtekabinen
- 4.031 er blevet bygget om hen over sommerferien, så der kan tages flere elever ind på
hovedforløbet. Dejligt med pæne og gode lokaler
- Afholder den 20. september kl. 13-15 åbent hus for mestre og elevernes familier. JP foreslog, at der
skal kobles youtube på dette
- Har ansat en nye timelærer i afdelingen
- På skolen er der fra 31. juli indført røgfri skole- og arbejdstid, der er blevet runderet i starten af
skoleåret. Gæster der kommer på skolen må heller ikke ryge. Det er en ministerie beslutning og
ikke en skole beslutning
o Gladsaxe Kommune har tilbudt at afholde et ryge håndteringskursus for eleverne, første
hold starter efter efterårsferien
o Hvis eleverne ikke overholder den røgfri skoletid, vil mestrene blive kontaktet jf. skolens
sanktionstrappe
TAV
- GF2
o 11 elever tilbage på apriloptag
o 60 elever pt. på augustoptaget
- Hovedforløb
o 1. hovedforløb 17 elever
o 2. hovedforløb 17 elever
o 3. hovedforløb 19 elever
-

Svendeprøver
o Der er 12 elever på svendeprøveholdet, der starter den 6. september
o Da der er mange elever på H3, skal der muligvis afvikles to svendeprøver i marts 2022

-

AMU
o Har et rigtig godt samarbejde med BAI, så der er blevet udviklet mange kurser

Der blev afholdt elevfest i anledning af skolens 150 års jubilæum den 13. august, godt arrangement
med engagerede elever. 3. hovedforløb hos malerne vandt 1. præmien, som var kr. 12.000,- til et
klassearrangement.
JHY
- Håber flere vil tage nye lærlinge, mestrene kan evt. annoncere efter lærlinge
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Praktikcenter
- Anja er koblet på ift. malereleverne
- Der er pt. to elever, de skal afklares om de skal fortsætte på uddannelsen
- Kun en er mødt op efter sommerferien, denne elev har fået læreplads efterfølgende
EUD-sekretariatet
- Fokus på markedsføring og at gøre tingene ensartet

5. Eventuelt
TAV spurgte til, hvad status er på logbøgerne? Bliver det mere elektronisk? JP svarede, at systemet til
håndteringen vil der blive set ind på. Niels Håkonsen er på sagen.
Klagen fra sidste svendeprøve blev drøftet.
Der skal gøres noget ved gulvet i svendeprøvelokalet. JP går videre med dette.

Mødedatoer for 2021:
26. november
Punkter til næste møde:
- Starter med morgenmad sammen med 2. fagklasse
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