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1. Godkendelse af referat af 10.03.21
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser fra arbejdsgruppen
I forbindelse med nedlukningen har vi oplevet en del stressudfordringer med lærlinge, som har været hjemsendt af virksomheden. Typisk har det være mangel på daglig kontakt og relevante
arbejdsopgaver, der har gjort at eleverne frygter ikke at kunne
gennemføre uddannelsen.
Referater m.v. fra LUU er nu lagt på skolens hjemmeside.
Der mangler stadig en henvisning fra uddannelsessiden og kontaktmuligheder.
Der er ro på området. Glædeligt at den fysiske undervisning er
startet op igen.
Der er fokus på oprettelse af netværksgruppe med større virksomheder.
Praktikcentret vil meget gerne involveres i dette.
Der er stor aktivitet på godkendelsesområdet.
Dette burde få en god effekt på skolepraktikområdet.
I forbindelse med praktikpladsopsøgning drøftedes aktive/passive
virksomheder.
3. Meddelelser fra skolen
NB orienterede om den omstilling, som COVID-19 medførte. Stor
ros til afdelingen for at være omstillingsparat.
Skolen har fået tilført særlige midler til bl.a. faglig løft samt sociale
tiltag.
Som nævnt på sidste møde, så giver Uddata+ stadig store
udfordringer.
Nyt eksamensreglement blev uddelt og gennemgået.
I forbindelse med censorater er det lykkedes at finde 5 nye
censorer.
Der etableres 8 karrieredage i skemaet for GF2. Dette for at give
eleverne de fornødne værktøjer i.f.m. jobsøgning m.m.
Optag af GF2-elever:
2 hold på Frederiksberg
2 hold i Ballerup
1 hold i Lyngby
Der tages hånd om påbud fra Arbejdstilsynet. Der er stor fokus på
nyansættelser samt dialog med underviserne i de forskellige
teams.
Midler fra Statens Kompetencefond har bl.a. muliggjort at
Programmeringsteamet har været på kursus.
4. Meddelelse fra elevrepræsentant
Ny repræsentant skal findes.

JHE/BOB

5. Trepartsaftale
NB redegjorde for at der på TEC pt. arbejdes med indsatsen i 5
spor:
Virksomhedsspor – der skal fremme det opsøgende arbejde og
dialog med virksomhederne. Udvikling af mere digital
kommunikation til virksomheder skal styrke relationer og
samarbejde mellem TEC og omverdenen. TEC.dk skal i højere grad
give virksomhederne indblik i muligheder for samarbejde og
vejledning.
Elevspor – der skal hjælpe eleverne til bedre og mere robust
jobsøgning. – Der er bl.a. et forløb med 9 undervisningsdage ind
på GF2 som karrieredage og forberedelse til jobsøgning.
Samt:
Politisk spor
Kommunikationsspor
Analysespor
BOB orienterede om tiltag i Praktikcentret m.h.p. at støtte op om
eleverne – svage som stærke.
Herefter diskuteredes fordeling af midler til praktikpladsopsøgning.
Pengene til trepartsindsatsen ligger hos det faglige udvalg. Der er
ikke kommet nogen udmeldinger fra det faglige udvalg om
hvordan man tænker skolerne ind i en dialog om indsatsen eller
hvordan strategi og indsats bliver tilrettelagt.
NB efterlyste en mere inddragende tilgang fra det faglige udvalg.
LUU bakkede op om dette, da TEC og andre skoler har stor viden,
indsigt og erfaring med at arbejde offensivt med at sikre
praktikpladser.
6. Uddannelse EUD
FSH påpegede at det stadig et meget problem at der ikke skiftes
version, når Det faglige Udvalg laver ny fagbekendtgørelse.
Deployment er færdigudviklet og implementeret.
Afkortelse af uddannelsen for EUV2-elever er ikke hensigtsmæssig.
7. Uddannelse AMU
Stadig ikke noget udbud på området. Afdelingen er i dialog med
Dansk IT omkring et muligt samarbejde.
8. Evalueringer
Evalueringer for 1. kvartal 2021 blev gennemgået. Ønske om at
holdtypen fremgår. Overordnet ser det ud til at tilfredsheden
vokser på de afsluttende forløb. Generelt ligger spørgsmål til
forventninger og feedback lavere end øvrige punkter.
9. Lære- og praktikpladser
Værkstedsundersøgelser:
Der er stor aktivitet på godkendelsesområdet.
Herefter var der en god debat omkring aktive/passive virksomheder.

Praktikcenter:
JHE takkede for et godt møde i Praktikcentret, vedrørende
overgang til mere projektstyrede opgaver.
BOB oplyste, at der pt. søges ny leder til området, da Jan Eg
Nielsen er gået på pension.
D.d. er der ca. 390 elever i Praktikcentret – heraf ca. 50%
programmering.
Praktikcentret har været åbent hele sommeren, man har derfor
kørt forskudt ferie i afdelingen.
ETU er blevet gennemført. En høj svarprocent og overvejende
positive tilbagemeldinger.
Der arbejdes på, at eleverne skal blive bedre til at sælge sig selv.
Udvikling af projekter er i fokus.
Man søger stadig at gøre opgaverne så virksomhedsnære, som
muligt.
Praktikcentret har fået tilført 11 mio. kr til bl.a. udstyr, kurser
samt håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke
eleverne.
AUB:
10. Tid og sted for næste møde
Onsdag den 17. november 2021 i mødelokale A1
11. Eventuelt
OMB takkede for god ro og orden.

