Referat - LUU VVS
Dato:

Onsdag den 24. november 2021
Kl. 09.00 - 12.00

Sted:

TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006

Tilstede:

Søren Thomsen
Bjørn Due
Dan Jeppesen
Christian Ingebrekt Jensen
Tue Hækkerup
Jan C I Pedersen
Morten Almlund
Kasper Top Hansen
Mads Buus

Frederiksberg VVS
Rør & Blik
Tvilling VVS
Rør & Blik
TEC
TEC
TEC
TEC
elevrepræsentant

ST
BD
DJ
CIJ
THAE
JCIP
MAL
KTH
MB

Afbud:

Lene Gonnsen
Kim Fusager Balle
Per Bo Christiansen

EVU
Rør & Blik
TEC/Praktikcenter

LG
KFB
PBCH

Referent:

Marianne Rydiander

TEC

MRY

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

Godkendelse af referat fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra skolen
Meddelelser fra elevrepræsentanten
Meddelelser fra det faglige udvalg
Meddelelser fra arbejdsgiver/-tager
Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
DJ
Var til møde med Blik og Rør samt El-forbundet omkring, hvad der kan gøres for at få vvs’ere tilbage
i faget.
Der blev også drøftet behov for coronapas i virksomhederne.
3. Meddelelser fra skolen
THAE
Fokus omkring det nye byggeri i Gladsaxe bliver vendt, så de uddannelser der er her i forvejen også
kan blive inddraget ift. bedre udnyttelse af lokalerne. Der skal ses på hvad der er for muligheder for
eleverne, så de også har lyst til at være her efter skole. Der skal bygges i løbet af 2023.
Der er blevet vedtaget et nyt taxameter system. Dette betyder, at færdiggørelsestaxameteret bliver
fjernet samt der vil blive skåret i taxameteret til skolepraktik. Dog får skolerne en større bonus når
eleverne indgår uddannelsesaftaler mens de går på GF2. DJ spurgte til konsekvensen af, at en
elevs kontrakt bliver ophævet i prøvetiden? Dette vides der ikke noget om på nuværende tidspunkt.
BD påpegede, at der tidligere er brugt AUB-midler på at skaffe flere virksomheder samt at screene
virksomhederne.
Skolen gør selvfølgelig så meget som muligt for, at få eleverne gennem uddannelsen.
Det er blevet sværere for virksomhederne, at blive godkendt til energispecialist.
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THAE fortalte, at hos malerne er der læreplads garanti. På VVS kunne man gå ind og sætte krav til,
at kommunerne bruger VVS-firmaer der har lærlinge. Skolen kan godt prøve at gå videre med dette
til Københavns Kommune.
JCIP
Fik en klagesag som er håndteret med holdet og udvalget er blevet orienteret. Skolen har taget
klagens punkter til sig og det er blevet drøftet i kollegiet efterfølgende.
Skolens computere blev også påpeget i klagen. JCIP fortalte at der er ved at blive indkøbt nye
computere, der er dog ca. et halvt års leveringstid pt..
ST spurgte til, om ikke underviserne underviser ensartet? JCIP svarede, at materialet til de enkelte
forløb bliver delt mellem underviserne på ItsLearning. Dog vil der jo altid være forskel på måden
hvorpå man underviser.
Afholder mesterarrangement i morgen. LGO kommer og fortæller om de nye praktikmål. MAL og
JCIP har aftalt hvad der sendes af info til alle inviterede virksomheder.
a. Status Covid-19
JCIP fortalte, at vi på skolen ikke er hårdt ramt ude i klasserne.
Udleverede de retningslinjer der bruges pt. på skolen. THAE gjorde opmærksom på, at dette
ikke er skolens regler, men regler vi er pålagt fra SST og UVM. Det drøftes pt. om der skal
vises coronapas ved de kommende svendeprøveafslutninger. JCIP fortalte, at der i visse
tilfælde tilbydes online undervisning hvis det er muligt.
To elever har på baggrund af corona fået flyttet deres skoleophold, de har været fraværende
for længe på nuværende forløb til at kunne gennemføre.
THAE fortalte, at VVS slet ikke er hårdt ramt ift. andre afdelinger på TEC.
b. Nye medarbejdere
Har fået ansat to nye medarbejdere, de underviser begge på GF2.
En erfaren underviser har sagt op og stopper med udgangen af året.
Der er slået en stillingsannonce op på baggrund af denne opsigelse.
c.

Opfølgning certifikatprøver, både EUD og AMU
Starter certifikaterne op på mandag. Holdene bliver fyldt op med kursister.
På de hold hvor der kan fyldes op med kursister, bliver kurserne udbudt med
gennemførselsgaranti.
BD vil gerne have en opgørelse tilsendt, så man kan se hvor mange der er tilmeldt hvilke
kurser og hvor mange der består certifikatprøven. BD vil gerne se på det ift. om niveauet er
for højt på kurserne. JCIP sender en opgørelse for 2021 til BD.
5 EUD og 3 AMU, 5 bestod. Ingen AMU dumpede.
6 var på kølekursus sidst og alle bestod.
Alle dumpede på sidste FJR-kursus.
Sidste AMU-kursus på FJR var 3 oppe og en bestod.
KTH fortalte, at der nu er flere dage til A-certifikat på EUD, så timerne bliver de samme som
på AMU.
Mener det faglige niveau er for højt på FJR-ordningen ift. lærlinge, eleverne har problemer
med det praktiske. Kursisterne har udfordringer ift. rapporten. JCIP fortalte, at der er forskel
på hvor mange der dumper i Jylland og på Sjælland. Skolen arbejder på opgradering af de
digitale undervisnings muligheder på certifikat-fagene.
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d. Uddannelsesplanlægning



Efteruddannelse
AMU 1. kvartal 2022
Udbyder pladser hvor der kan fyldes op på eksisterende hold.
A-certifikat, FJR og Køl udbydes i 1. kvartal 2022.
HEAT blev gennemført med 8 kursister. Det udbydes igen til foråret 2022, da der var
for få deltagere her i efteråret. De tilmeldte kursister fra efteråret får besked om nye
kursusdatoer.
Der kommer en kursus kalender for 2022.
Re-certificering på FJR ses der ind på ift. at udbyde. Sidst det blev udbudt, måtte
skolen aflyse da der ikke var kursister nok.
Set Up med bruser med gråt vand bliver stående efter BootCamp, undersøger
muligheden for at få en mere. På sigt kan der afholdes kurser i dette.



BootCamp opfølgning
Vil gerne afholde et evalueringsmøde. Men har fået af vide at det gik rigtig godt. BD
fortalte, at han har fået positive tilbagemeldinger. Lærlingene ville gerne have tegnet
mere i AutoCAD.
Synes selv det gik rigtig godt.

e. Praktikcenter-elever – mail fra PBCH
5 elever møder i praktikcentret
1 er på skole
2 er i VFP
2 er i delaftale
Dvs. i alt 10 elever er tilknyttet praktikcentret
En elev er udmeldt pga. massive sproglige udfordringer.
Eleven klagede over udmeldelsen, men EVU har ikke omstødt skolens afgørelse.
Vi har stadig et par stykker der er sprogligt udfordrede.
Den ene har opbrugt sine VFP muligheder (6 uger i alt, i 4 virksomhed) uden det har ført til
uddannelsesaftale. Det undersøges altid grundigt, hvad skolen kan gøre for at få eleverne
igennem uddannelsen.
MAL
48 startede på GF2 i august, efter 16 uger er der 36 elever tilbage. 75 % har en uddannelsesaftaler
pt., udfordringen bliver at få underskrift på aftalerne i tide.
BD spurgte til optag på GF2 til januar 2022, JCIP svarede at der er 48 elever på til opstarten.

4. Meddelelser fra elevrepræsentanten
MB skal på tavlen med kontaktoplysninger ift., at være synlig i afdelingen som kontaktperson.
KTH foreslog, at kontaktoplysningerne skrives ind i info der bliver gennemgået ved holdopstart.
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JCIP fortalte, at han kommer rundt i klasserne og igangsætter ETU (elevtrivselsundersøgelse).
5. Meddelelser fra det faglige udvalg
Ingen meddelelser.
6. Meddelelser fra arbejdsgiver/-tager
BD
87 ledige pt., hvilket svare til ca. 4 %.
Der er rigtig travlt i branchen.
Oplever en stigning i udfordringer ift. ansættelser.
Har startet kobberkunstkursus med 22 tilmeldte, oprindeligt var der 27 tilmeldte. God opbakning fra
branchen til deltagelse på kurset. 9 af deltagerne er lærlinge.
ST
Har meget travlt. Bliver desværre nok snart nød til, at sige nej til nogle opgaver.
Der er stor konkurrence mellem virksomhederne ift. medarbejdere.
7. Eventuelt
JCIP har aftalt møde med Johnny fra Unord omkring deres samarbejde med Poul Sejer Nielsen, en
digital løsning ift. udvikling af røggas apparat samt et samarbejde omkring ”mentor kursus” for
svende og virksomheder ift. lærlinge.

LUU-møder 2022:
2. marts
8. juni
31. august
30. november

Opsamling til næste LUU-møde;

Punkter til næste dagsorden - LUU;
 Efteruddannelsesudbud (fast punkt)
 Resultat af ETU
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