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Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra udvalget
Meddelelser fra skolen
Meddelelser fra Praktikcentret
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En kort præsentationsrunde blev foretaget.
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Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde
Behandlet under pkt. 9 og 10.

Ad. 2: Meddelelser fra formanden
Virksomhedsgodkendelser
I perioden siden sidste møde har der været 1 låsevirksomhed, som er blevet godkendt til
ansættelse af lærlinge.
2 våbenvirksomheder er blevet godkendt til ansættelse af lærlinge.
3 låsevirksomheder har fået tilladelse til at forhøje deres antal af lærlinge.

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget
-

Ad. 4: Meddelelser fra skolen
Status på ”det gamle” finmekanik AUB projekt
Udsættelse til den 31.03.22 – PERL har møder med virksomheder i perioden.
Kontakt til Michael Boas, IU, for hjælp til virksomhedskontakten.
Der afholdes møder i de tre specialer den kommende tid: 25/1, 26/1, 3/2. På møderne er
målet at revurdere de fag der skal ligge i specialerne, der bliver adskilt allerede fra start
H1.
Forsvaret forventer at ansætte 6 våbenmekanikere om året.
Herefter var der en god debat omkring våbenmekanikeruddannelsen i Forsvaret, m.h.t.
opbygning og indhold.
Mere kontakt til DI omkring finmekanikeruddannelsen er ønskeligt.
Vedrørende SKILLS, så er spørgsmålet, hvordan specialerne præsenteres bedst.
CHAG hilser alle forslag velkommen og håber at modtage gode input fra udvalget via sms
eller mail.
Nyt AUB om flere lærepladser
Finmekanikeruddannelsen har fået et nyt AUB projekt i forbindelse med Treparten. I dette
projekter der fokus på ansættelse af lærlinge. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er
støt stigende.
I 2019 havde 33,9% af eleverne en aftale efter 20 uger på GF2. I 2020 var dette tal steget
til 37,8%
På lærepladsen.dk kan eleverne se oplysninger på de forskellige virksomheder.
Arbejde med trepart
I forbindelse med trepartsaftalen bliver der sat ekstra fokus på at få eleverne tættere på
virksomhederne og til at søge lærepladser. Dette gøres bl.a. ved hjælp af VFU
(Virksomhedsforlagt Undervisning).
Lærerne arbejdere med at kvalificere arbejdet med elevernes CV og at dette CV
efterfølgende bliver lagt på Lærepladsen.dk.
GF2-eleverne skal i VFU senest 10 uger inde i forløbet. Efter endt VFU kontaktes
virksomhederne for nærmere opfølgning.
Der er forskel på, hvordan store og små virksomheder ønsker at modtage henvendelser
fra ansøgere.
Nogle er meget fokuserede på CV – ofte mere end på selve ansøgningen.

Det er vigtigt at eleverne tør komme til samtale, ligesom det er vigtigt at eleverne har lavet
en aftale i forvejen og ikke blot møder op. De risikerer at blive afvist i døren.
Herefter var der en god debat omkring Speed-dating, eventuelt som online-møder.
Sikkerhedsbranchen pointerede, at man meget gerne vil orienteres omkring alle nye tiltag
– store som små. Disse vil straks blive videreformidlet i systemet.
Status på byggeprojektet
Det er et stort ønske, at det finmekaniske område samt Praktikcentret bliver samlet. Det
handler om at få en værkstedsmæssig volumen, at få delt udsty og at sikre
gennemsigtighed fra grundforløb til hovedforløb.
På GF2, Finmekaniker er der udstyr, som ikke længere er tidssvarende.
Ønsket er også at have små grupperum, hvor lærere og elever kan trække sig tilbage.
2 gange årligt skal der arbejdes med træ i 2 uger på H1. Eleverne bliver flyttet rundt,
hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Der er ønske om at få indrettet værkstedet så fleksibelt,
at denne undervisning kan gennemføres i værkstedet eller at der er er fællesværksted på
adressen som kan benyttes.
Omklædnings- og badefaciliteter kan med fordel ligge tæt på.
CNC på finmekanik
GF2-eleverne modtager CNC-undervisning på NEXT i uge 18.
TEC er i gang med at undersøge muligheden for simuleringsprogrammer. Onsdag den
26.01.22 får afdelingen besøg af en repræsentant fra firmaet Hass, hvor der skal tales om
muligheder og priser.
Optag GF2
Der er pt. 31 elever på forløbet. Fordelt på 19 låsesmede, 6 finmekanikere samt 5
våbenmekanikere. En elev mangler at vælge speciale.

Ad. 5: Meddelelser fra Praktikcentret
Det er en stor udfordring for nogle elever at skrive ansøgninger. Der gøres en ekstra
indsats for at få de sidste med.
Der er oprettet workshops, hvor ansøgninger, samtale og præsentationsteknik er på
dagsordenen. Stor ros til vejleder Lonny Grønning.
Virksomhederne er begyndt at kontakte skolen, efter at have kigget på Lærepladsen.dk.
Praktikcentret har købt ekstra udstyr, i form af 2 CNC fræsere og en CNC drejebænk.
Forventet ankomst er ca. om 2 måneder. Herefter var der en god debat omkring
instruktion i brugen af disse.
Der er pt. 13 elever i Praktikcentret, hvoraf 6 er på skole.

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter
Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede
På H3 får eleverne forskellige priser på produkter i et af projekterne, fordi eleverne bruger
deres virksomheds indgang til DanZafe.
Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne
Svar fra TEC
CHAG undersøger med PHE om det er muligt at få en elevadgang til DanZafe. Punktet
tages op igen på næste møde.

Ad. 7: 3-partsaftalen - hvad sætter TEC fokus på
Punktet er blevet gennemgået tidligere.

Ad. 8: Kort gennemgang af sikkerhedsbranchens arbejde
Der var en kort beskrivelse af sikkerhedsbranchens arbejde. Man er specialister på et
meget lille område. Stort samarbejde med bl.a. forsikringsselskaber og politi. Nyt
sikringskatalog er under udarbejdelse. I forhold til Låsesmedeuddannelsen er branchen
medvirkende til at gøre opmærksom på nye opdateringer og kurser m.v.
Herefter var der en god debat omkring fremtidige samarbejdsmuligheder.
CHAG følger op.

Ad. 9: AMU-kurser for låsesmede
Oversigt over planlagte kurser i 2022. Bilag er udsendt til Sikkerhedsbranchen og Tekniq
som sender info om kurserne ud til deres medlemmer.
Alle kurser udbydes som garantikurser. Udsendte spørgeskemaer viser, at det vigtigste
for virksomhederne er at kvaliteten er i top og dermed fyldestgørende.
Herefter diskuteredes indhold og sammensætning af kurser med et tværfaglig input.

Ad. 10: DM i skills april 2022
Som nævnt tidligere er forslag til den bedste præsentation af specialerne meget
velkomne.

Ad. 11: Næste møde
Næste møde afholdes mandag den 25. april 2022, kl. 12.00-15.00 hos TEC i Ballerup.

Ad. 12: Eventuelt

