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Referat - LUU Skiltetekniker 
 
Dato: Onsdag den 9. februar 2022 kl. 09.00 – 12.00 
 
Sted: TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
Tilstede: Trine Kromann Nielsen & Kromann A/S TK  
 Christina Johansen Malerforbundet CJ 
 Tove S Christensen TEC, EUD direktør TSC 
 Tue Hækkerup TEC, uddannelseschef THAE 
 René Dyrby Carlson TEC, uddannelsesleder RDC 
 Anne Stenersen Hansen TEC, lærerrepræsentant ASH 
   
Afbud: Britt Christiansen  TEC, Praktikcenter BEC 

Jens Hyldahl TEC, konsulent JHY 
Maria Brix Malerforbundet MBR 
 

Referent: Marianne Rydiander TEC, sekretariatet MRY 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Aktuel orientering fra skolen 
3. Aktuel orientring fra Praktikcentret 
4. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet 
5. Aktuel orientering fra udvalget 
6. LUUs indsats for opfyldelse af 3-parts mål 
7. LUUs samarbejde med andre organisationer 
8. Eventuelt 

 
Der er desværre ikke fundet en mester mere til LUU i stedet for Jan. TK prøver at finde et udvalgsmedlem 
mere. Trine fortsætter som formand og Christina er ny næstformand. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Aktuel orientering fra skolen 

 
THAE 
- Der arbejdes fortsat med masterplanen for skolens bygninger og fordeling af uddannelser efter salget af 

skolens bygning på Telegrafvej i Ballerup 
o Det er besluttet, at smed, finmekaniker, EUX og GF1 flytter fra Ballerup til Gladsaxe 
o GF1 i Gladsaxe bliver større og samtidig fødekæde til flere uddannelser på TEC end de er lige nu 
o EUX får nye uddannelser, blandt andet VVS. Delen på Frederiksberg fortsætter som hidtil 
o Der vil også blive set ind på de eksisterende bygninger på TEC Gladsaxe ift. ombygning eller 

renovering 
o Byggeriet skulle gerne stå klar til ibrugtagning i 2024 
o Vil gerne øge antallet af EUX-elever, ser gerne 200 EUX-elever på Gladsaxe 
o Bliver godt med en bygning der er bygget til uddannelse, alle nuværende lokationer er bygget 

oprindeligt til andet formål 
o Den nye bygning vil rumme både værksteder og undervisningslokaler, det skal være synligt og 

åbent hvad der sker på værkstederne for dem der går forbi  
 
RDC 
- Det er blevet besluttet, at ASH fremadrettet er virksomhedskontakt for dem der allerede har elever.  

JHY har den opsøgende del med, at finde nye virksomheder 
- Den virtuelle indgang til skolen er blevet rigtig god, det er et godt værktøj for mestrene 

o Er sendt ud til en masse virksomheder, der har allerede været henvendelser på baggrund af 
udsendelsen til virksomhederne 

o TK synes det er super godt, så kan flere i virksomhederne få indblik i hvordan det ser ud på skolen. 
Det giver også mulighed for involvering i processen omkring ansættelse af ny lærling  

o TSC mener det sagtens kan bruge dette på mange af skolens andre områder 
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o Måske der kan komme et link på skilt- og printbranchens hjemmeside 
o Der søges 3-parts midler til videre udvikling af denne platform, det kan også søges midler hos 

MalCom 
- Niels Håkonsen er startet en dag om ugen hos MFFU 
- Michael Groth overtager posten som afdelingschef hos Danske Malermestre efter Niels Håkonsen 
- Næste bestyrelsesmøde i Skilt & Print Branchen afholdes på TEC  

o Det skal afklares hvilken dato det bliver 
o TEC og LUU vil være repræsenteret på mødet og evt. LUU fra Silkeborg 

- Der kommer mere ud på SoMe omkring uddannelsen, eleverne er i gang med en opgave der skal 
bruges til dette. Har lagt det i skemaet, så der er faste planlagte opgaver 
o Signatur filmen er under udarbejdelse, ASH har været inde over ift. valg af virksomhed 

- Der er fra MFFU udsendt brev om, at skolen skal sørge for at alle elever møder frem med en udfyldt 
logbog. ASH og RDC har aftalt, at der fra skolens side gøres mere for at sikre de har logbogen med. 
Jan Pelby tager en drøftelse af logbogen med Niels Håkonsen (på vegne af LUU Maler), Jan Pelby vil 
bede om at få udarbejdet en ordentlig digital løsning. Det skal være brugbart for både skolen og 
virksomhederne. TK tager en drøftelse med Jan Pelby 

- Har haft et super godt samarbejde med College 360 om DM i Skills, der afholdes i Høng den 28. til 30. 
april 
o Der vil være både en konkurrence stand og en præsentationsstand 
o ASH viste og gennemgik planen for opgaverne 
o Arbejder på at finde en opgave eleverne på konkurrencestanden kan arbejde med om lørdagen 

efter selve konkurrencen er slut 
o TK synes det er super godt arbejde, at der så hurtigt er blevet udarbejdet opgaver til konkurrencen 

 
ASH 

- GF2  
o Der startede 13 elever i januar, 2 med uddannelsesaftale og 2 med aftaler om uddannelsesaftale 
o Arbejder videre med løbende udvikling af platformen der kan bruges online af virksomhederne 
o Det er et meget lille hold 

 Der mangler information om uddannelsen ud til dem, der vejleder målgruppen 
 TSC fortalte, at gymnasierne nu gerne må vejlede til erhvervsuddannelserne 

 
 
3. Aktuel orientering fra Praktikcentret 
 

Der er 3 elever i Praktikcentret 

 En er på skolen og er i gang med nogle opgaver 

 En er sygemeldt 

 En er i praktik, hvor firmaet forventer at indgå restaftale med ham 
 
4. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet 

 
Der er pt. 27 igangværende uddannelsesaftaler, 5 af dem er indgået i år. 
 
5. Aktuel orientering fra udvalget 
 

TK 
- Faget har stor fokus på, at få virksomhederne til at tage elever 
- Positivt med den nuværende udvikling der er rundt om faget 
- Skilt- og Printbranchens messe afholdes den 18. og 19. maj 
- Konferencen afholdes i marts og ikke i september 
- TK efterlyser en liste over hvilke virksomheder der har elever på skolen, RDC undersøger om listen må 

fremsendes  
 

Mulighed for skolehjem skal gøres mere synlig på skolens hjemmeside. TSC fortalte om mulighederne for 
bopæl under uddannelse. Drøfter dette med Kirsten Eskildsen, det skal konsulenterne selvfølgelig kende til 
når de er ude hos virksomhederne. 
 
6. LUUs indsats for opfyldelse af 3-parts mål  
 

Dette kunne drøftes med Silkeborg. Der kunne planlægges en konferencedag, hvor der arbejdes på de 

fælles ting der er ift. uddannelsen. TK og RDC drøfter dette på onsdag når der afholdes branchemøde, 

Dennis deltager også på onsdag. 
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7. LUUs samarbejde med andre organisationer 
 
 
 
 
8. Eventuelt 
 

ASH 
Har været i dialog med Silkeborg omkring brug af skalstole til svendeprøven. Stolene er ikke nemme at få fat 
i og de koster mere end tidligere. 
ASH har overvejet om der kan konstrueres glasfiber skaller eller andet der har den ønskede form. Det 
gælder både i undervisningen og til svendeprøven. 
Kunne der tænkes i, at Den Jyske Håndværker skole kunne støbe noget der kan bruges. 
Denne beslutning skal tages af svendeprøvekommissionen. 
 
THAE 
Skolen arbejder med ny strategi hvor bæredygtighed og grøn omstilling er omdrejningspunkterne. 
Vil gerne have punktet op på næste LUU, vil gerne vide hvad det har af betydning for virksomhederne i det 
daglige arbejde. 

 
 
 
 

 
Punkter til næste møde: 

 TECs strategi, bæredygtighed og grøn omstilling 
 
LUU Skilt afholdes i 2022: 
25. maj 
24. august 
16. november 
 

 


