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Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler 
 
 
Dato: Den 20. maj 2022 kl. 08.00 – 11.00 
 
Sted: TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
 
Deltagere: Danske Malermestre 
  Jan Pelby (JP) 

Jakob Jørgensen (JJ) 
Niels Koch (NK) 
 

  Malernes Fagforening 
Mette Juul Romme (MJR) 
Jan Bredahl (JB) 
Susan Winther (SW) 
 
MFFU 
Niels Håkonsen (NH) 
 
TEC 
Tove Svejstrup Christensen (TSC) 
Tue Hækkerup (THAE) 
 René Dyrby Carlson (RDC) 

  Torben Valsgard (TAV) 
Jens Hyldahl (JHY) 
 

Afbud:  Marianne Hansen (MH) 
Per Bo Christiansen (PBCH) 
Peter Schrøder (PS) 
 
 

Dagsorden: 
1. Morgenmad med GF2 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering fra formanden 
4. Orientering fra udvalget 
5. Orientering fra TEC 

 Praktikcenter 

 EUD-sekretariatet 
6. Eventuelt 

 
 

1. Morgenmad med GF2 
 
JP 

 Eleverne virker glade for at være sammensat på tværs af flere aldersgrupper 

 Prestigen i at være maler er først blevet synligt for eleverne efter start på uddannelsen 
 

RDC 

 Eleverne efterlyser inspiration fra andre unge der havde gennemført uddannelsen 
o NH fortalte, at der er ved at blive udarbejdet nye film omkring uddannelsen 

 Eleverne oplever, at de bliver opslugt af opgaverne så alt der fylder i hovedet forsvinder når de 
er i gang med arbejdet. Nogle af dem oplever, at det giver dem en ro 

 
Eleverne brokker sig over computerne, der er noget med synkronisering mellem egen computer og 
elevernes egne computere.  
RDC undersøger med IT-afdelingen om det kan lade sig gøre for eleverne, at koble sig på samme 
musik der spiller.  
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Der var også kommentarer omkring generel rengøringen på skolen. 
 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Velkommen til Niels. 
Har et ønske til Niels - kunne godt tænke sig en registrering af virksomheder med dårlig håndtering af 
lærlinge.  
 
Referatet blev godkendt.  
 
Opfølgning: 

 Der skal gøres noget ved toiletterne (som også blev nævnt på sidste møde) 
 

3. Orientering fra formanden 
 
JP  
- Der er lige nu travlt, men ikke på samme niveau som ved sidste møde 
- Fejringen er i gang af Malerlauget, den 2. juni er der afsløring af jubilæumsgaven på Thorvaldsens 

Museum 
- Er i gang med et stort gavlarbejde, en fortælling om fagets historie gennem 400 år. Den 16. juni kl. 

14 på Sølvgades Skole er der reception med afsløring af dette 
- Ser desværre nogle konkurser på baggrund af corona 

 
4. Orientering fra udvalget 

 
MR 
- 54 ledige, inden for alle tre brancher  
- Der er travlt i branchen 
- Michelle er ny formand, Jimmy er stadig i bestyrelsen 
 

5. Orientering fra TEC 
 
TSC 
- Deltager i løbet af 2022 på et møde hos LUU inden for alle uddannelser 

o Vil gerne se ind på hvordan LUU’erne arbejder 
 
RDC 
- God oplevelse med at starte mødet med en snak med eleverne 

o Vil gerne arbejde med branchen omkring at få flere elever ind på grundforløbet 
o Havde et mål om at starte 200 elever op i 2022, men det mål bliver desværre ikke nået i år 

- Der er indgået 84 aftaler ind til videre i 2022, bestanden er 222 i alt 
- 45 elever ud af 50 på GF2 har uddannelsesaftaler 
- Har et frafald på ca. 24 %, dette er på samme niveau som tidligere 
- Der er pt. 37 tilmeldte til august, forventer flere tilmeldinger fra nu og frem mod opstart 
- Iværksætter et registreringssystem for eleverne, så de skal tjekke ind når de møder med 

sundhedskort eller lignende. Dette vil være med virkning fra august 
- Eleverne skal nu være synlige 1. dag på lærepladsen.dk, eleverne får tilsendt en vejledning til dette 

sammen med deres optagelsesbrev 
- Fremadrettet vil eleverne blive inviteret til en optagelsessamtale inden de bliver optaget på 

uddannelsen 
o Samtalerne vil blive afholdt af to undervisere eller en underviser og en vejleder 
o Hvis eleverne ikke er synlige på lærepladsen.dk vil de blive vejledt i dette i forbindelse med 

samtalen 
 
THAE 
- Sagen der blev orienteret om på sidste møde, alle beskyldninger er blevet undersøgt. Der er ikke en 

krænkelseskultur i afdelingen, det er en velfungerende afdeling 
o Krænkelsespolitikken på TEC er ved at blive revideret 

- Kan udvalget hjælpe med at få synliggjort uddannelsen vil dette være rigtig godt. Der er et faldende 
tilmeldingstal til GF2 
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- TEC ejendomsstrategi bliver fortsat drøftet 
o Tankerne omkring strategien blev ændret pga. en mulig kommende motorvejstilkørsel på 

skolens adresse i Hvidovre. Der skal derfor bygges mere i Gladsaxe, og flere uddannelser 
flyttes her til 

o 21. juni beslutter bestyrelsen hvad der sker hvornår 
o Den nye bygning skal gerne stå klar i sommeren 2024 
o De nuværende uddannelser vil der blive rykket rundt på Skal dette stå i referatet? 
o Maleruddannelsen bliver i Gladsaxe 

 
TAV 
- Har et samarbejde med Gentofte Kommune omkring præsentation af EUD i deres 8. klasser 

Gentofte skills for alle 8. klasser der her får en kort intro til forskellige EUD-uddannelser og ”Prøv 
det” der gennemføres for en gruppe særligt interesseret elever der både kommer et par dage på 
teknisk skole og et par dage i en praktikvirksomhed 

- 31. maj og 1. juni kommer en masse UU-vejledere fra Københavns Kommune, som skal ud i 
uddannelserne og følge undervisningen på VVS, Skiltetekniker, Bygningsmaler og Serviceassistent 

- AMU plan for vinter 2022 og forår 2023 sendes snarest muligt ud 
o JHY gør reklame for kurserne ude i virksomhederne 
o Vil gerne bede både forbundet og lauget om at reklamere for efteruddannelseskurserne 

- Søger midler til udvikling af et kursus i Scagliola samt til udvikling af materialer til kurset fugt og 
skimmel i byggeriet 

- Ønsker til kurser der skal udbydes kan gives til TAV 
- THAE oplevede en mester, der selv arrangerede kursus (hos malevareleverandørerne) i 

materialekendskab. Den pågældende mester ville ikke sende medarbejdere på efteruddannelse 
- Skolen drøfter løbende udsendelse af kursusoversigt til mestre, måske kan dette give flere kursister 

på holdet. Mestrene kan ikke langtidsplanlægge på samme måde som skolen kan 
- NH opfordrede til, at der kan søges midler i kompetencefonden 
 
Skoleoplæringscenter 
- Der er 6 elever tilknyttet 

o 3 er langtidssygemeldte 
o 2 er på skole 
o En af dem er til svendeprøve nu (mistede sin læreplads pga. konkurs). JHY aftaler en 

restaftale for eleven 
 

EUD-sekretariatet 
- Kan godt mærke, at muligheden for SPS til eleverne er blevet nævnt for virksomhederne 

o JJ synes det er ærgerligt, at det ansøgte antal timer ikke er det der bliver godkendt 
Ansøgningsproces skal drøftes med vejledningen. Pia Pode Milwertz deltager på næste 
møde. RDC drøfter dette med Pia  

 
6. Eventuelt 

 
NK 
Kunne godt tænke sig en oversigt med gennemsnitsalder og evt. uddannelsesbaggrund. Denne sendes 
ud med referatet eller udleveres til næste møde. 
 
NH orienterede om, at det er Mikael Kastrupsen der overtager posten hos Danske Malermestre. Mikael 
kommer fra Svendborg Tekniske Skole og har kendskab til skolernes udfordringer. 
 
JHY 
Har en udfordring omkring godkendelse af virksomhedsgodkendelse. 
 
NH vil gerne inviteres til LUU-møde igen en anden gang. Positiv oplevelse at mødes med eleverne. 

 

 
Mødedatoer for 2022: 
19. august 
11. november – morgenmad med en hovedforløbsklasse, TAV invitere mesterlæreeleverne med 
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Der startes med en drøftelse med eleverne på et hovedforløb på hvert andet møde fremadrettet. 
 


