Referat - LUU VVS
Dato:

Onsdag den 2. marts 2022
Kl. 09.00 - 12.00

Sted:

TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006

Tilstede:

Søren Thomsen
Bjørn Due
Christian Ingebrekt Jensen
Tue Hækkerup
Jan C I Pedersen
Mads Buus

Frederiksberg VVS
Rør & Blik
Rør & Blik
TEC
TEC
elevrepræsentant

ST
BD
CIJ
THAE
JCIP
MB

Afbud:

Lene Gonnsen
Kim Fusager Balle
Dan Jeppesen
Morten Almlund
Kasper Top Hansen

EVU
Rør & Blik
Tvilling VVS
TEC
TEC

LG
KFB
DJ
MAL
KTH

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.
JCIP udarbejder oversigt over certifikatkurserne afviklet i 2021 for både EUD og AMU indeholdende
antal deltagere på kurset, hvor mange der gik op til certifikatprøve og hvor mange der bestod.
Oversigten sendes snarest muligt.
2. Meddelelser fra formanden
ST
Har ingen meddelelser.
3. Meddelelser fra skolen
JCIP
Nogle af lokalerne i bygning 5 er desværre ramt af skimmelsvamp. Der har på baggrund af dette
været noget online undervisning. Heldigvis må lokalerne fortsat bruges dog med ekstra rengøring.
a. Status Covid-19
Har løbende holdt LUU informeret om status i afdelingen.
Var hårdt ramt ift. mange syge på samme tid. De tilbageværende medarbejdere har løbet
hurtigere for at undervisningen kunne gennemføres. Det er meget få hold der er sendt hjem
med opgaver.

LUU VVS 02.03.2022

Side 1 af 4

b. Nye medarbejdere
Arbejder på, at få ansat flere medarbejdere. Både til erstatning for dem der er stoppet, men
der skal derudover også ansættes flere. Dette er besluttet for blandt andet, at få plads til
kompetenceudvikling.
Der er ansat en ny kollega pr. 1. marts 2022, han skal undervise på GF2.
Lige nu mangler der 1 medarbejder for, at være fuldtallige.
Der gøres rigtig meget for, at få undervisningen gennemført på trods af manglende
medarbejdere.
Søger pt. bredt for, at få ansat medarbejdere til både VVS og Køl.
Der er lånt en underviser til køl, vedkommende er lånt fra SIF-gruppen.
THAE orienterede om, at fagforeningen for el er meget obs på at henvise ledige til
eventuelle job som underviser. BD fortalte, at dette gøres også hos VVS.
c.

Opfølgning certifikatprøver, både EUD og AMU
Alle bestod køl og på gas bestod 8 ud af 10 kursister. EUD-eleverne på gas bestod også.
Ingen EUD havde valgt fjernvarme certifikat i Q1 22.
4 AMU-kursister deltog i sidste fjernvarme kursus, kun en bestod.
Praktikmål i uddannelsen blev drøftet.
Der arbejdes på nye digitale tiltag på fjernvarmetavler og undervisningen generelt. Dette for
at imødegå den forventede dumpeprocent på certifikatet samt, at skabe ensretning for FJRcertifikatet. Tages med til næste møde.

d. Uddannelsesplanlægning



Efteruddannelse
AMU 2. kvartal 2022
De kurser der gennemføres på EUD fyldes op med AMU-kursister. Men da der er
store EUD-hold er der desværre ikke mange ledige pladser. Der kan suppleres med
kursister på A-certifikat og køl.
Planen er pt. at udbyde et kølekursus kun for AMU inden sommerferien.
Tager fat i HOFOR omkring mulighed for, at udbyde kursus snarest muligt.
Er ved at få opkvalificeret medarbejderne så flere kan undervise på AMU.
Søger om, at blive godkendt til, at afholde kursus i plastsvejsning. Det kræver vi får
to mand på kursus i efteruddannelse.
Projektet ”Gamification” som er et 3-parts projekt bliver snart taget i brug. Det er
tiltænkt de unge før de starter på uddannelsen.
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e. Praktikcenter-elever
1 elever møder i praktikcentret
8 på skole
1 i VFP
Dvs. i alt 10 elever er tilknyttet praktikcentret. 4 af eleverne er de samme som på sidste
møde. 6 nye elever der er optaget i januar.
f.

Resultat af ETU
JCIP uddelte og gennemgik overordnede tal ift. resultatet af ETU.
Rapport med sammenligningstal udsendes sammen med referatet.
I forbindelse med etablering af den nye bygning, vil der også blive set ind på nogle af de
eksisterende lokaler. Det med de fysiske ramme vil der blive fulgt op på.
Afdelingen arbejder fortsat på bring your own device, BYOD ift. IT.

g. EUD-sekretariatet v/MAL
JCIP orienterede på baggrund af mail fra MAL, der desværre måtte melde afbud til dagens
møde.
Hold G og H
- 62 % af eleverne har ved uge 15 på grundforløbet uddannelsesaftale
45 % på G-holdet og 80 % på H-holdet
- Eleverne får mundtlig tilkendegivelse på en uddannelsesaftale, men flere firmaer holder
ikke fast i dette. Virksomhederne kan underskrive til aftale med krav om beståelse af
grundforløb
BJD har drøftet mulighederne for indgåelse af aftaler med MAL, det bliver en udfordring når
branchen kommer til at opleve en nedgang i arbejdsmængden. Det er ikke optimalt for
eleverne med stort brug af kort- og delaftaler.
Fokus på om aftalerne indgås med lang tid mellem afslutning af GF2 og start på
uddannelsesaftale.
Det ville være godt, hvis virksomhederne ville underskrive en forhåndsaftale om indgåelse af
uddannelsesaftale, eleverne bliver mere målrettede.
35 uddannelsesaftaler er der kendskab til at de er på vej. Det virker til, at der kun er én af
aftalerne der starter efter gennemført GF2.
THAE
- Byggeriet har stødt på lidt problemer, dette er ikke vedrørende VVS. Medarbejderne vil blive
involveret når det er på plads ift. fordeling af uddannelser
o Vil gerne åbne rørhallen mere op, så der bliver større synlighed omkring
uddannelsen
o Ud til Ringvejen vil installationerne på den nye bygning være synlige, det skal være
synligt for alle at her uddanner vi håndværkere
- Taget der lige er blevet lavet er desværre utæt, og der kommer vand ind i bygningen
o Der er foretaget skimmelsvamp målinger, på baggrund af dette er der blevet lukket
to kontorer af. Undervisningslokalerne kan fortsat bruges
- EUX på VVS startes op snarest muligt
o Det EUX der er i Ballerup nu bliver flyttet til Gladsaxe, sammenhængen mellem de
uddannelser og VVS skal sikres
o Etablering af EUX på VVS kræver opbakning fra branchen, virksomhederne skal
være bedre til at tage EUX-lærlinge
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4. Meddelelser fra elevrepræsentanten
Har været lidt rundt i afdelingen, men der var ikke noget at tage med til mødet.
Spurgte til brug af online undervisning, er det blevet bedre? JCIP svarede, at det er det. Nu bruges
online undervisning der hvor det giver mening ift. faget.
5. Meddelelser fra det faglige udvalg
Der ses ind på ind på flere ting, blandt andet 3-parts aftalen og antal af uddannelsesaftaler ift. GF2.
6. Meddelelser fra arbejdsgiver/-tager
ST
Der er travlt i branchen, det er svært at få medarbejdere.
Der er heldigvis større forståelse for udfordringerne omkring corona end der var tidligere.
Det virker som om der er gang i oprydning i de opkøbte virksomheder, flere er blevet opsagt. Men
dem der bliver opsagt kommer hurtigt i arbejde igen.
BD
50 ledige pt., hvilket svare til ca. 2 %.
Afsluttede kobberkunstkurset i slutningen af januar. Det er virkelig en positiv oplevelse, at afholde
dette kursus.
BootCamp i september afholdes på TECH College Aalborg. Mange af de ting der blev gjort i
Gladsaxe sidst bliver taget med i planlægning i Aalborg.
Roskilde, SDE, Herningsholm og Aalborg er gået sammen omkring ”Craft Nation”, hvad siger de
andre tekniske skoler til dette? JCIP svarede, at dette ikke påvirker det allerede igangværende
samarbejde der er på tværs af skolerne.
BJD er bekymret for, om det kan betyde at de fire skoler lukker sig om sig selv. JCIP mener ikke det
er det der vil ske på baggrund af det øgede samarbejde. Dog følges dette tæt.
7. Eventuelt
JCIP
Sender så mange elever til Københavner Messen som muligt. Vender tilbage omkring konkret
deltagerantal.
BJD vil gerne have løbende opdatering på messen ift. deltagere og lignende.
ST spurgte til hvem der er træner til Skills, JCIP svarede at det fortsat er Søren. Desværre gik TECs
elever ikke videre fra Regionsmesterskaberne.
EuroSkills 2025 afholdes i Herning. Det vides ikke lige nu hvor WorldSkills 2023 afholdes, da
Rusland har fået frataget deres værtsskab.

LUU-møder 2022:
1. juni
31. august
30. november

Opsamling til næste LUU-møde;

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