
 

LUU VVS 01.09.2021  Side 1 af 4 
 

Referat - LUU VVS 

 
Dato:  Onsdag den 1. september 2021 
  Kl. 09.00 - 12.00 
 
Sted:  TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
Tilstede: Søren Thomsen   Frederiksberg VVS  ST 

Bjørn Due   Rør & Blik   BD 
Dan Jeppesen   Tvilling VVS   DJ 
Christian Ingebrekt Jensen Rør & Blik   CIJ 
Tue Hækkerup   TEC    THAE 
Jan C I Pedersen  TEC    JCIP 
Morten Almlund   TEC    MAL 
Per Bo Christiansen  TEC/Praktikcenter  PBCH 
Tommy G Schmidt  TEC    TGS 
 

Afbud:  Lene Gonnsen   EVU    LG 
Mads Buus   elevrepræsentant  MB 
Kim Fusager Balle  Rør & Blik   KFB 
 

Referent: Marianne Rydiander  TEC    MRY 
 
 
Dagsorden:  

1. Se varmepumpeværkstedet 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Meddelelser fra formanden 
4. Meddelelser fra skolen 
5. Meddelelser fra elevrepræsentanten  
6. Meddelelser fra det faglige udvalg 
7. Meddelelser fra arbejdsgiver/-tager 
8. Eventuelt  

 
 
1. Se varmepumpeværkstedet 
 
Udvalget var på rundtur i VVS-afdelingen. 
  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt.  
 
3. Meddelelser fra formanden 
 
ST 

- I morgen (2/9-21) afholdes der årsmøde i Tekniq 
 
4. Meddelelser fra skolen  
 
Der er nu på skolen røgfri skole- og arbejdstid. I samarbejde med Gladsaxe Kommune bliver eleverne tilbudt 
kursus i håndtering af røgfri skoletid. Medarbejderne har fået tilbudt rygestopkursus.  
Det er lovbestemt, dog har skolen besluttet at det også gælder medarbejderne samt kursister. 
Hvis elever bliver taget i rygning i skoletiden flere gange, vil virksomheden blive kontaktet. 
 
Tue præsenterede sig selv og orienterede om det nye chefområde. De andre uddannelser i chefområdet er 
elektriker, eux, GF1, maler og skiltetekniker. Der er særligt fokus på samarbejdet mellem vvs og elektriker. 
Vil gerne være med til at præge det stolte håndværk, ved at se på fremtiden i fagene.  
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a. Status Covid-19 

 
Er fortsat ramt af enkeltstående smittetilfælde, disse bliver håndteret individuelt og ift. 
diverse gældende retningslinjer (som ændres løbende). 
 
Testcentret på skolen blev lukket lige før sommerferien. 
 
ST fortalte, at han i sin virksomhed er langt mere ramt af Covid-19 nu end før genåbningen. 
Alle medarbejdere bliver opfordret til løbende at blive testet samt, at bruge håndsprit og 
holde afstand. 
 
I morgen, den 2. september, vil der være en vaccineindsats på TEC Gladsaxe. 
 
 

b. Nye medarbejdere 
 
Der startede en ny medarbejder i grundforløbsteamet den 1. august 2021. 
 
Havde en opsigelse op til sommerferien, er ved at genbesætte stillingen. Der har været 
afholdt ansættelsessamtaler. 
 
Underviser i engelsk og dansk gik på pension op til sommerferien, derfor er der blevet ansat 
en ny underviser til grundfagsundervisningen, han skal på sigt også kunne undervise i 
erhvervsinformatik. 
 
Der ses ind på bemandingen i eftermiddag. 
 

   
c. Opfølgning certifikatprøver 

 
Er udfordret på gennemførsel på gas. Der hvor det har været muligt, har EUD-elever og 
AMU-kursister gået på samme hold. Og det vil vi fortsætte med fremadrettet (4. kvartal). 
 
Fjernvarme skal der udvikles på. 12 har været oppe, 8 har bestået. De dumper teoriprøven, 
det skyldes primært beregningerne og tidspres. Prøven skal digitaliseres, dette vil blive 
præsenteret på et senere møde. 
JCIP sender et eksempel på en prøve til udvalget. 
 
12 kursister og 6 EUD-elever har gennemført KMO. 
 
 

d. Uddannelsesplanlægning 
 

HEAT-kurset, der afvikles i samarbejde med Frederiksberg Forsyning og Hofor, afsluttes i 
dag (1. september 2021). Der deltog 6 AMU-kursister samt to undervisere fra VVS-
afdelingen. 
 
Kursusdatoer: 
FJR-kursus 18.10.21 – 26.10.21 
Loddekursus i uge 43 
KMO i uge 44 og 45 
Heat FRB: 15.11.21-17.11.21 
 
Der ses ind på muligheden for, at få planlagt flere kurser ift. bemandingen. 
 
Vil gerne bruge certifikatugen mere effektivt, dette ses der ind på igen. 
 
BootCamp afholdes den 5. til 7. november. BD vil gerne have, at kurserne bliver gennemført 
på H4-niveau. Der bliver udbudt kurser i varmepumper, AutoCAD, blik, dimensionering inden 
for flere områder også orbitalsystemer (genbrug af badevand). 
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Nye praktikmål træder i kraft 1. oktober. JCIP spurgte til håndtering af manglende udfyldelse 
af praktikerklæringerne. DJ mener hvis den ikke er med dag 1, så skal eleven sendes i 
virksomheden efter skole og medbringe den på dag 2. 
JCIP sender skriv til ST og DJ som sørger for det kommer i bladet til medlemmerne. 

 
e. Praktikcenter-elever v/PBCH 

 
PBCH 
- Har fået to elever mere efter sommerferien 
- Tre elever er meldt ud i løbet af juli og august 
- To elever er stoppet efter eget ønske 
- Fire har indgået uddannelsesaftale 
- Der er ti elever pt., seks er i PC, to er på skole og 2 er i VFP 
- Et par af eleverne har store sproglige problemer 

Praktikcentret har undersøgt muligheden for, at kommunerne bakker op om yderligere 
sprogundervisning – det gør de ikke så længe eleven er i uddannelse 

 
MAL 
- Fire fra grundforløbet der afsluttede op til sommerferien havde ikke fået lærerplads  
- 33 % frafald på GF2-holdet fra april 
- 20 på nuværende GF2-hold har lærerplads 

 
JCIP fortalte, der er søgt midler til et trepartsprojekt omkring en tidlig onboarding til uddannelsen. Eleverne 
bliver tidligt vejledt grundigt til uddannelsens indhold.  
THAE mener kommunerne vil bakke op om sprogundervisning, hvis eleven er arbejdsmand i en virksomhed. 
 
 
5. Meddelelser fra elevrepræsentanten 
 
Ingen meddelelser da der var afbud fra MB. 
 
 
6. Meddelelser fra det faglige udvalg 
 
BD og CIJ deltog på censorkonferencen, indhold af uddannelsen blev drøftet. Der er stor forskel på hvordan 
der bedømmes i landsdelene, afventer en afklaring. 
 
JCIP har med Lene Gonnsen drøftet problemstilling vedr. elever på kort aftale der dumper et enkelt fag. BD 
mener det kun er på H4 der skal forlænges. 
 
7. Meddelelser fra arbejdsgiver/- tager 

Udvalget drøftede artikel omkring Poul Sejer Nielsen, der sammen med Unord har sammensat en 
efteruddannelse for svende i at have lærlinge.  
https://www.installationsmedierne.dk/vi-noedt-haeve-laerlingenes-niveau/   
BD vil gerne have JCIP tager kontakt til Johnny hos Unord omkring indhold i dette. ST fortalte, at John 
Jensen også er langt fremme ift. dette. BD har kontakt til tillidsrepræsentanten hos Poul Sejer Nielsen, så BD 
vil spørge ind til indhold og udbytte af kurset. ST og DJ går videre med dette i eget bagland. 
Der er opbakning i udvalget til, at få udarbejdet dette som et efteruddannelseskursus. 
 
DJ 
- Har meget travlt 
- Det er svært at finde nye/flere servicemedarbejdere, hvilket gør det svært at få tid til de mindre kunder 

 
BD 
- Kobberkunst kursus er aftalt 
- 95 ledige, har ligget højt de sidste 4 måneder 
- Oplever en stigning i konkurser og faglige tvister (både hos svende og lærlinge) 
- Skolebesøg i kantinen er genoptaget 
- Vil gerne samle lærlinge i praktik og sørge for bustransport til VVS-messe i Odense, ledige pladser 

tilbydes til elever på skolen 

https://www.installationsmedierne.dk/vi-noedt-haeve-laerlingenes-niveau/
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- Skole- og Regionsmesterskaberne, skolerne (TEC og Unord) er presset på tid. Derfor bliver det svært 
for skolerne, at få tid til afholdelse af skolemesterskab i år. Det vil blive prioriteret til næste år. 
Regionsmesterskaberne afholdes hos Unord, hvor der vil være en anden struktur på det end tidligere. 
Afholdes den 21. og 22. september 2021 

 
 
8. Eventuelt 
 
 
 
 
 
LUU-møder 2021:  
24. november 
 
 
  

 
Opsamling til næste LUU-møde;  

  
 
Punkter til næste dagsorden - LUU; 

 Efteruddannelsesudbud (fast punkt) 

  


