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Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler 
 
 
Dato: Den 4. februar 2022 kl. 09.00 – 12.00 
 
Sted: TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
 
Deltagere: Danske Malermestre 
  Jan Pelby (JP) 

Jakob Jørgensen (JJ) 
Niels Koch (NK) 
Marianne Hansen (MH) 
 

  Malernes Fagforening 
Mette Juul Romme (MJR) 
Jan Bredahl (JB) 
 
TEC 
René Dyrby Carlson (RDC) 

  Torben Valsgard (TAV) 
Jens Hyldahl (JHY) 
 

Afbud:  Susan Winther (SW) 
Peter Schrøder (PS) 
Tue Hækkerup (THAE) 
Britt E. Christiansen (BEC) 
 

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

 Praktikcenter 

 EUD-sekretariatet 
5. Eventuelt 

 
 

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

 Det blev besluttet, at hvert andet møde starter med morgenmad med et hold. Niels Håkonsson 
inviteres til næste møde 

 
2. Orientering fra formanden 

 
JP  
- Der er sat gang i fejringen af Københavns Malerlaugs 400 års jubilæum 
- Branchen mangler arbejdskraft 

 
3. Orientering fra udvalget 

 
MR 
- Har meget travlt pt., der er desværre en del elever der ikke trives på deres læreplads. 

Virksomhederne overholder ikke reglerne ift. løn, ferie, feriepenge, pension og lignende, dette er 
mest nye virksomheder. JP giver besked til Niels om, at der skal føres en liste med virksomheder 
der ikke behandler eleverne ok. Der skal også være opmærksomhed på dette når der godkendes 
virksomheder. Måske kan nogle elever fra hovedforløbet komme i grundforløbsklasserne og fortælle 
om det at være i lære ude hos en mester 
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- Ledigheden er på 74 for hele fagforeningen, det er det laveste i lang tid 
 

4. Orientering fra TEC 
 
RDC 
- Der er ved at blive set ind på byggeriet i Gladsaxe, forventer en endelig plan vil være klar inden 

påske 
o 4000 m2 bygges ud mod Ringvejen 
o Malerne mangler lokaler, flytter muligvis noget over i bygning 3 

- Ville gerne have haft 80 elever på GF2 til januar 
o I hele landet har skolerne oplevet lavere søgning på uddannelsen 
o Det er kun nogle uddannelser der oplever lavere søgning end normalt 
o Der vil være en ekstra indsats med stort fokus på fastholdelse 

- Der er pt. 283 i uddannelsesaftale 
- Pia Pode inviteres med til mødet den 19. august omkring hjælp til elever med diverse udfordringer 
- Der er en del sygdom i afdelingen 
- Har ansat to nye medarbejdere i afdelingen fra januar 2022 
- Starter et GF2 hold op i slutningen af marts, pt. står der 6 elever på holdet 
- I afdelingen gennemføres der pt. rigtig meget undervisning for folkeskoleklasser 
- Har fået et projekt omkring grøn omstilling og bæredygtighed 

o Naboskab er med i projektet 
o STUK har bevilliget en halv million til dette projekt 
o Resultatet af projektet skal indskrives i LUP’en 
o LUU vil blive præsenteret for projektet af følgegruppen 
o Engelsk er ved at blive gjort mere fagrelevant, underviseren kender faget og eleverne 
o Det nuværende hold der har engelsk fortæller allerede, at det er blevet bedre 

- Vedr. toiletterne er bygningsafdelingen koblet på opgaven, rengøringen er allerede blevet skruet op 
- Inden for de kommende 14 dage kommer der to Data-elever fra Praktikcentret til, at hjælpe eleverne 

med IT-problemer og vedligehold af maskinerne på ø’erne 
- Der er fokus på ændring af strømstik i lokalerne 
 
JP vil gerne have, at det undersøges i afdelingen hvad indstillingen er ift., hvis undervisningen starter kl. 
7.00. TAV orienterede om, at det ville betyde at underviserne skulle møde ind kl. 6.00 for at være klar til 
undervisning. 
 
Praktikcenter 
- Der er pt. 2 elever, JHY og Anja er ved at få dem ud i nye aftaler 

 
EUD-sekretariatet 
- 66 elever er startet på GF2 her i januar 

o 16 elever havde uddannelsesaftale inden start på GF2 
o 2 er ved at få aftaler på plads 

- Der har været afholdt en del fyldte kurser 
o Et par kurser er blevet aflyst eller flyttet pga. sygdom i afdelingen 

 
Logbøger 
Udfordringerne omkring logbøgerne blev drøftet. 
MR synes det er for dårligt, at logbøgerne ikke bliver taget seriøst af virksomhederne og skolen. 
 
TAV gjorde opmærksom på, at da der ikke er en søgefunktion i systemet tager det lang tid at finde ud af 
om alle har afleveret. 
 
Logbog (pdf) sendes ud til elever og mestre sammen med indkaldelsesbrev. Eleverne sendes hjem og 
udfylde logbogen, når den er udfyldt må eleven komme på skole igen. 
 

5. Eventuelt 
 

 
 
 

  



 

LUU Bygningsmaler 4. februar 2022  Side 3 af 3 
Referent: Marianne Rydiander 

 
 
 

 
Mødedatoer for 2022: 
20. maj – morgenmad med en grundforløbsklasse 
19. august 
11. november – morgenmad med en hovedforløbsklasse 
 
Punkter til næste møde: 

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


