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Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler 
 
 
Dato: Den 26. november 2021 kl. 08.00 – 11.00 
 
Sted: TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
 
Deltagere: Danske Malermestre 
  Jan Pelby (JP) 

Jakob Jørgensen (JJ) 
 

  Malernes Fagforening 
Jan Bredahl (JB) 
Susan Winther (SW) 
 
TEC 
Tue Hækkerup (THAE) 
René Dyrby Carlson (RDC) 

  Torben Valsgard (TAV) 
Jens Hyldahl (JHY) 
 

   
Afbud:  Mette Juul Romme (MJR) 

Peter Schrøder (PS) 
Niels Koch (NK) 
Marianne Hansen (MH) 
Per Bo Christiansen (PBCH) 
 

Dagsorden: 
1. Morgenmad med 2. fagklasse 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering fra formanden 
4. Orientering fra udvalget 
5. Orientering fra TEC 

 Praktikcenter 

 EUD-sekretariatet 
6. Eventuelt 

 
 
1. Morgenmad med 2. fagklasse 

 
JP og RDC bød velkommen 
 
Input fra eleverne: 

 Mere undervisning i arbejdsmiljø 

 Engelsk ikke relevant, ville ønske det var mere fagrelevant 

 Mere undervisning i tapetopsætning, dette er der heller ikke så meget af ude i virksomhederne 

 Praktikum føles som kontrolting ikke en faglig ting 

 Undervisning i arbejdsmarkedsforhold – vil gerne se programmet som mestrene bruger til 
beregninger 

 Ønsker mere undervisning i beskæringsteknikker 

 Toiletterne er klamme 

 Der skal være konsekvens over for elever der ikke møder til tiden 

 Teori kun halve dage, hele dage bliver for lang tid. Gerne starte dagen med teori 

 Kunne godt tænke sig, at mødetiden på skolen var kl. 7.00, det er hårdt med skift når man skal 
tilbage i virksomheden 

 Kontaktløse døre 

 Opdatering af computerne på ø’erne, de er meget langsomme 
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 Meget materiale udleveres i papirform, RDC fortalte at der kommer fokus på i forbindelse med 
grøn omstilling. På sigt kommer materialet i digitalt format 

 Mangler strømstik til opladning af bærbare i lokalerne 

 Racistiske ting bliver skrevet på væggene 
 
RDC fortalte, at skolen selvfølgelig tager punkterne til sig. De af punkterne der nemt kan håndteres 
bliver sendt videre i systemet med det samme. Øvrige punkter vil blive drøftet på skolen ift. om det kan 
lade sig gøre. 
 
Håndtering af elever med diagnoser blev drøftet. RDC fortalte, at skolerne på landsplan er gået 
sammen og har bedt om et møde med fagligt udvalg. 
Dette kan der ikke kun gøres noget ved fra skolernes side, det skal tages op på et højere plan end 
fagligt udvalg, da der er en masse regler skolerne er underlagt. 
JP går også videre med denne problemstilling. 
 
JHY spurgte om faget tager fat i de virksomheder, der krænker elever på forskellige måder? JP svarede 
at det gør der, men det kræver at JP bliver inddraget i disse sager. 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt.  
 
Opfølgning: 

 RDC ringer til Niels Håkonsson i næste uge vedr. YouTube kanal og midler til dette arbejde 

 JP har nævnt det med gulvet i svendeprøvelokalet, men der er ikke sket noget endnu 
 

3. Orientering fra formanden 
 
JP  
- Der er stadig gang i branchen 
 
JJ  
- Det er svært for virksomhederne, der gerne vil gøre tingene rigtigt, at tjene penge lige i øjeblikket 
 

4. Orientering fra udvalget 
 
JB 
- Ingen bemærkninger 
 

5. Orientering fra TEC 
 
THAE 
- TEC er i gang med udarbejdelsen af en ny strategi 

o Bæredygtighed og grøn omstilling bliver fokusområder 
o Der er to spor i dette, skolens måde at være bæredygtig på og hvordan eleverne bliver 

uddannet til at tænke bæredygtigt 
- Masterplan for TECs bygninger er på plads 

o I Gladsaxe bliver der bygget ud mod Ringvejen 
o Brugerfokus har været på de uddannelser der skal flytte til Gladsaxe, nu bliver modtagerne 

også inddraget i drøftelserne 
o Uddannelserne (smed, finmekaniker og låsesmed) der flytter til Gladsaxe fra Ballerup, 

skulle gerne flytte ind i løbet af 2023 
- Der er vedtaget en ny økonomisk model for taxameteret på skolerne 

o Praktikcenteret får et lavere tilskud pr. elev 
o Færdiggørelsestaxameteret på GF2 bliver fjernet 
o Skolen får en højere bonus når elever indgår en uddannelsesaftale mens de går på GF2 

- Der skrues op ift. at tage flere elever ind på GF2 på denne uddannelse 
o Lokalerne er blevet gjort klar til et større 
o Der er ved at blive ansat en underviser mere i afdelingen 

- Nogle elever efterlyser bevægelse i hverdagen, kunne være i forbindelse med undervisning i 
arbejdsmiljø 
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- Undervisningen skal være mere fremsynet, det er ikke kun på maleruddannelsen det er på alle 
uddannelser 

o JJ fortalte, at det pt. er virksomhederne der er specialister inden for de gamle teknikker, der 
tjener flest penge 

 
RDC 
- Afventer dato fra Bygningsafdelingen om, hvornår sprøjtekabine bliver etableret 

o Jf. bekendtgørelsen er det skolens opgave at eleverne stifter bekendtskab med udstyret – 
brugen af sprøjteudstyret er pt. primært et praktikmål. Dette følges der op på i afdelingen. 

o JHY gjorde opmærksom på, at sprøjtespartling er et AMU-kursus 
o Hvis undervisningen ændres skal den lokale undervisningsplan også tilpasses. 

- GF2 
o 45 elever pt. på augustholdet, 25 % af eleverne er faldet fra siden holdene startede 

THAE fortalte, at bygningsmaler er det gode eksempel. Det fungere godt i afdelingen og der er 
god dialog med virksomhederne samt branchen. Hos VVS bliver der set ind på et kursus for 
svende der går med lærlinge, dette kunne måske være interessant for malerne også. JP vil 
gerne have tilsendt det materiale der er omkring dette 

o I 2022 vil der starte GF2 hold fire gange om året, fire hold i januar, et hold i april, fire hold i 
august og et hold i oktober 

o 79 elever er pt. tilmeldt til GF2 i januar. Udover ændringerne der kommer frem til opstart, så 
tages der elever ind løbende i de to første uger af forløbet 

- Hovedforløb 
o 1. hovedforløb 35 elever, har to hold der afvikles forskudt af hinanden 
o 2. hovedforløb 17 elever 
o 3. hovedforløb 16 elever  

- Har et aktivt stillingsopslag pt., der er lige nu 9 ansøgere 
- Er i gang med udvikling af efteruddannelseskurset ”grøn omstilling” 

o Har sammen med en konsulentvirksomheden ”Naboskab” søgt midler til udvikling af 
undervisning og undervisningsmaterialer 

o Undervisningen vil også blive en del af EUD 
o Når projektet (forhåbentligt) bliver godkendt skal der nedsættes en følgegruppe, 

følgegruppen skal bestå af en repræsentant fra MFFU  og gerne to fra LUU 
o JP vil gerne informeres løbende om udviklingen på skolen ift. den grønne omstilling 
o Naboskab kan inviteres på et LUU-møde og fortælle om arbejdet 

 
Praktikcenter 
- Pt. er der ingen elever 
- Eleverne er der kun mellem to praktikpladser 

 
EUD-sekretariatet 
- Er næsten i mål med at opnå måltal fra trepartsaftalen 
- Nogle elever der går på GF2, dog vil de ikke arbejde i faget efter endt GF2. De elever tæller 

desværre også med i opgørelsen 
 

6. Eventuelt 
 

Skal Niels Håkonsson evt. deltage på nogle LUU-møder? Dette skal afklares. 
 

 
Mødedatoer for 2022: 
4. februar 
20. maj 
19. august 
11. november 
 
Punkter til næste møde: 

-  
 
Der startes med en drøftelse med eleverne på et hovedforløb på hvert andet møde fremadrettet. 
 


