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Velkommen til Henrik Clausen som nyt medlem i udvalget.  

 

Mødet startede med en kort præsentationsrunde.  

  



 
 

Oplæg fra Kasper Palm fra Dansk Metals Ungdomssekretariat 

Kasper Palm startede med et kort oplæg. 
 

Bl.a. fortalte Kasper om, at der arbejdes på, at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse 

frem for en studentereksamen efter folkeskolen. Der kommer flere og flere elever med en 

studentereksamen ind på erhvervsskolerne.  

 
 

Styrke praktisk faglig undervisning  

Der er ønske om, værkstedsfag kommer tilbage i folkeskolen – fx sløjt, metalsløjt ol.  
 

Der arbejdes på flere tiltag af forskellige former, hvor den teoretiske undervisning bindes 

sammen med den praktiske undervisning fra 4. klasse til 9. klasse. Dette samarbejde er 

bl.a. mellem Metal, Ballerup kommune og TEC.  
 

Erhvervspraktik i folkeskolen ønskes at blive genindført som et tvungen tiltag.  

I dag er det valgfrit og eleverne skal selv finde et sted, hvor de kan komme i 

erhvervspraktik, hvis de ønsker det.  
 

Der arbejdes på et nyt spor på gymnasiet - Praktisk faglig studieretning. 
 
Der skal findes en løsning, så flere får en erhvervsuddannelse, da der er brug for dem i 
samfundet og på sigt vil der være mangel på håndværkere.  

Tre grønne klimaskoler 

Det er meldt ud fra regeringen, at der skal være tre helt nye grønne klimaskoler.  
Det er ikke meldt ud hvilke uddannelser, der kan komme ind under disse grønne 
klimaskoler. Metal er bekymret for hvordan, dette nye tiltag bliver stykket sammen.  

Ad.1: Valg af formandskab og konstituering af udvalg 
 

HS og JA blev genvalgt som hhv. formand og næstformand uden kampvalg.  

Ad.2: Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

Ad.3: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser 

Siden sidste møde er to virksomhed blevet godkendt til at tage lærlinge.  
 

Har været på besøg hos NLMK DanSteel i Frederiksværk, da de var usikre på, om de 
opfyldt kravene til at tage lærlinge.  
De bliver godkendt til at tage ti smedelærlinge.  

Studentermerit 

PERL har haft kontakt til Josefine Daugaard fra IU, der ikke kunne melde noget klar ud pt. 
omkring studentermerit. Men der antydes, at der kommer en studenterafkortning fra 
august 2022. 
Ved de nye retningslinjer vil en industritekniker blive afkortet mindre, end en lærling med 
en studentereksamen.  
 

Kasper Palm fra Metal kunne fortælle, at der gives et merit for grundfag på grundforløbet 
samt ½ års merit på hhv. praktikdelen og skoledelen for elever med en 
studentereksamen.  
På hovedforløbet gives der merit for valgfagsugerne.  
 



 
 

Hvis en elev med en studentereksamen ikke kan nå hans/hendes mål inden for den 
afkortede tid, vil der formentlig være mulighed for at forlænge uddannelsesaftalen.  
 
Skolen ønsker en klar udmelding hurtigst muligt, så man kan få planlagt nogle forløb, der 
tilpasses elever med en studentereksamen.  

Next 

Det er lovet, at multiværkstedet hos Next fortsætter.  

Ad.4: Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager) 
 

JA har store problemer med, at der flyttes rundt på de planlagte skoleophold, uden at 
virksomhederne bliver orienteret.  
Har et kvartal uden elever på et skoleophold, og kvartaler hvor flere elever er inde 
samtidig.  
Har også en lærling, der kommer ind på svendeprøveholdet 22 uger inden han er udlært.  
 

Er der for travlt på skolen, så der ikke er plads til eleverne. Er der pladsmangel, mangler 
der undervisere eller hvad er problematikken?  
Er kommet med denne problematik mange gange.  

Regionsmesterskaber 

Var i Holbæk og se på regionsmesterskaberne. Holbæk er en flot skole med en 
imponerende maskinpark.  
Ser frem til at smedeafdelingen hos TEC flytter til nye lokaler og får nye maskiner og nyt 
udstyr.  
 
Hvem kontrollerer, at skolerne har de faciliteter der kræves, for at kører uddannelserne?  
Som skuemester oplever man skoler, der fx ikke burde køre rustfast specialet. Svaret er, 
at der ikke er nogle der kontrollerer skolerne.  

Nyt fra 3F 

Har ikke mange smede i hovedstadsområdet. Sender få på AMU-kurser.  
Har elektrikere med gamle certifikater, der sendes på svejsekurser.  

Tilbagemelding fra TEC 

Lærlinge kan komme op til svendeprøven 3 mdr. før de er udlært, men ved specielle 
omstændigheder kan de komme til svendeprøve tidligere.  
 
Som udgangspunkt skal virksomhederne have besked, når der flyttes rundt på planlagte 
skoleophold.  
Går tilbage med denne problematik, så der fremover sendes informationer ud.  
Der vil blive set på planlægningen af elever, der kommer fra Emil Nielsens 
smedeværksted og JA får en tilbagemelding.  
 

PN og PERL vil tage kontakt til JA. 
 
Ifm. flytningen vil der ikke blive investeret i nyt udstyr, før vi er flyttet ind i de nye lokaler.  

Ad.5: Meddelelser fra skolen 

AMU 

Fortsat lav aktivitet på AMU.  
 
  



 
 

Faldende elevtal på smedeuddannelsen 

Tilmeldingen til smedeuddannelser på landsplan er faldende.  
 
TEC arbejder struktureret med VFU, GF1 indsats, introforløb, strategi i fht vejlederne i 
kommunerne o lign. 
 

På TEC arbejder GF1 i Ballerup rigtig meget med træ og ikke meget med metal.  
Dvs. der sendes rigtig mange elever efter afsluttet GF1 til GF2 tømmeruddannelsen på 
Next.  
 

Hos Next arbejdes der på at få en tidlig tilbagemelding fra eleverne, på hvem der fx 
ønsker at blive smede, så de tidligere kan komme ind og snuse på GF2.  
 
TEC har deltaget i diverse ’random’ aktiviteter som fx Verdens vildeste brobyggere og 
Robotdamp, der ikke var den store succes.  
Dette giver ikke rigtig nogle nye elever.  

Tilmeldingstal GF2 

TECs foreløbige optagelsestal på GF2 januar 2022 er 20 elever samt en elev fra GF1.  
Next har fem elever fra GF1 til GF2.  
 

Der er et generelt et faldende tilmeldingstal på GF2. De to sidste forløb har dog været 
ganske pæne.  
 

Der skal produceres 60-70 elever fra GF2, der får en uddannelsesaftale, for at der kan 
opretholdes et fornuftigt antal. De sidste par år har vi dog ikke kunne opretholde dette.  

Stålakademiet – Metalindustrien som karrierevej 

Opfordrer til at man går ind og ser på denne hjemmeside – staalakademiet.nu.  
Stålakademiet kommer ud på folkeskoler og fortælle om erhvervsuddannelser. 
Det er gældende for bl.a. smede, automatiktekniker, industritekniker o.l. 

Nyeste info om flytning 

Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen sammen med arkitekterne.  
Til foråret skal de færdige tegninger være klar.  
De første stregtegninger blev delt ud og gennemgået på mødet.  
Der vil blive kran de relevante steder fx ved indlevering, opskæring o.l.  
 
Udvalget undrer sig over, at de ikke er blevet inddraget tidligere i processen.  
 

Fra TECs bestyrelses side er det ikke intentionen, at LUU skal med ind over.  
Men vil rigtig gerne afholde møde med dem fra udvalget, der ønsker at være med ind 
over.  
JA stiller sig gerne til rådighed. Undrer sig dog over, at der ikke er en ramme på kvm.  
 

Det blev aftalt, at der indkaldes til et møde omhandlende flytteplaner for 
smedeuddannelsen. 
HS, JA, HC og JE der alle ønsker at deltage i mødet vil blive indkaldt sammen med PN, 
CHAG samt Thomas Neervig, der er med i arbejdsgruppen. 

Webinar 

DI afholder et webinar den 9. december 2021 kl. 9.00-10.00, hvor de fortæller om 
praktikpladsen.dk  

Nyt fra Next 

Har tre elever tilbage af de ni, der startede op på GF2 august 2021. 
Der er fem tilmeldinger til januar optaget. 
 

For at fastholde de tre elever, tages der opgaver ind fra andre skoler. Dette gør at 
eleverne er mere motiverede.  
Håber at kunne fortsætte med dette tiltag.  
 
Bent har det sidste ½ år været en del på DEP (Diplomuddannelse i erhvervspædagogik). 



 
 

Ad.6: Meddelelser fra Praktikcentret 

Flytteproces 

Alle uddannelser hos praktikcentret, på nær finmekanikerne, flyttes til Hvidovre. Dvs. 
smedene flytter fra Ballerup til Hvidovre.  
 

Har haft nogle gode møder med arkitekterne ifm. flytningen til nye lokaler.  

Status på elever 

Der er p.t. 14 elever i praktikcentret. Det er ikke de samme 14 elever, som på sidste LUU 
møde. 
Pt. er der kun tre elever på værkstedet. Nogle elever er på skoleophold, andre er i VFU 
og så er der et par stykker, som er langtidssyge.  

Ad.7: Meddelelser fra elevrepræsentant 
 

Har intet til dette punkt.  
 
Måske skulle der gøres noget mere for at informere om elevrepræsentanten.  

Ad.8: 3-partsaftalen og hvad sætter TEC fokus på 
 

Har ikke fået vores to ansøgte 3-partsprojekter på smedeområdet.  
De to projekter var hhv. Fastholdelse og Flere lærerpladser.  

Ad.9: AUB 
 

TEC mener at vi skal søge et projekt til foråret med fokus på lærepladser. 
TEC kommer med et udkast til ansøgningen.  

Ad.10: Forretningsorden samt møder i 2022 

Forretningsorden 

Forretningsorden for 2022 blev godkendt uden ændringer: 

Møder i 2022 

LUU møder i 2022 afholdes flg. dage 21. februar, 9. maj, 26. september og 28. 
november.  
 

Næste møde afholdes mandag den 21. februar 2022, kl. 12.00-15.00 på TEC i Gladsaxe.  
 

Møderne den 9. maj og 26. september vil blive ændret i tidspunkt, da HS er forhindret i at 
kunne deltage længere end til kl. 14.00. 

Ad. 11: Eventuelt 
 

Udvalget spurgte ind til, om skolen er forberedt på, hvis den igen skal lukke ned. 
 

Dertil kunne TEC fortælle, at man er forberedt på dette, da man har nogle værktøjer i 
skuffen fra sidste nedlukning.  
  



 
 

Opkvalificering ifm. Covid-nedlukning 

For de elever der syntes de manglede nogle kvalifikationer ifm. nedlukning og 
fjernundervisning, har der været afholdt ekstra undervisningsforløb.  
 
 
Ellers intet til dette punkt.  
 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 

 
 

Lidt info, der ikke nåede at blive orienteret om på mødet.  

Robotsvejsning 

Der har været afholdt et AMU-kursus i robotsvejsning.  
 

I uge 49 er der to ledige pladser.  

Materialeforståelse 

Det udsendte materiale vil blive gennemgået på næste møde.  

Status Regionsmesterskaber 

TECs repræsentanter ved RM gik desværre ikke videre til DM.  
 
 


