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Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager)
Meddelelser fra skolen
Meddelelser fra Praktikcentret
Meddelelser fra elevrepræsentant
3-partsaftalen og hvad sætter TEC fokus på
AUB
Næste møde
Eventuelt

Mødet startede med en kort præsentation af adressen og hvor den nye bygning skal
opføres. Det er i denne nye bygning, at bl.a. smedene skal flytte ind.
Der blev vist eksempler på hvordan man påtænker at bygningen kan se ud, men intet er
besluttet.
Herefter var udvalget ud og se, hvor bygningen skal opføres.

Postadresse: Technical Education Copenhagen । Stæhr Johansens Vej 7, DK-2000 Frederiksberg
Telefon 38 17 70 00 । Fax 38 17 71 06 । E-mail tec@tec.dk । www.tec.dk

Ad.1:

Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde

Status på flytning
Efter rundvisningen var der en god debat omkring indretning, parkering samt inddragelse
af LUU til indretningen.
I sidste referat fremgik det ved en fejl, ”at TECs bestyrelse ikke ønskede at inddrage LUU
i forbindelse med etablering af nye værksteder”. PN gav udtryk for, at dette ikke er
korrekt. Efter sidste LUU møde har der været afholdt et møde med de medlemmer fra
LUU, der ønskede dette.
Status studieadministrationen
Er i proces med at få langtidsplanlagt lærlingene på deres hovedforløb.
Der ses også ind på hvad der kan gøres ifm. information til virksomheden, hvis der
ændres på de planlagte skoleophold.
Status Studenterafkortning
HS har hørt at studenterafkortningen skal være gældende fra august 2022.
Meritten er en tvangsmerit for alle elever med en studentereksamen.
Der gives et ½ års merit. 10 uger på grundforløbet og det resterende på hovedforløbet.
Der kendes ingen yderligere detaljer.
Afventer et udkast til en ny bekendtgørelse.
TEC følger op på det hos Industriens Uddannelser.
Studenterafkortning tages op på næste LUU møde.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad.2:

Meddelelser fra formanden

Virksomhedsgodkendelser
Der har været to virksomhedsgodkendelser siden sidste LUU møde.
Virksomheder der skal have elever ud i praktik, skal godkendes til virksomhedsforlagt
praktik.
Når der godkendes, skal dem der godkender være opmærksom på, at der er forskel på
om det er VFU eller VFP.
VFU – Virksomhedsforlagt undervisning
VFP – Virksomhedsforlagt praktik
Grønne miljøskoler
Regeringens udmelding om etablering af tre grønne miljøskoler blev drøftet.
Webinar
Rigtig godt med det nye tiltag ifm. afholdelse af Webinar.
GF2 hos Next
Next orienterede udvalget om, at man i Ishøj ikke kører GF2 smede dette halvår grundet
for lav søgning. Der er indgået af aftale om, at de 3 ansøgere i stedet er tilmeldt på TEC i
Ballerup.

Kommende møde
Aftalen var, at det næste møde skulle foregå ude i en virksomhed. Arbejder stadig på at
finde en virksomhed.
Forslag på at næste LUU møde afholdes hos TEC i Hvidovre blev vedtaget.

Ad.3:

Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager)

JA har været i Roskilde og se på hvordan deres skole er bygget op omkring
smedeuddannelsen. JA gav udtryk for at TEC ikke i tilstrækkelig grad lytter til LUU i
forhold til forslag og ønsker der er ifm. det nye byggeri. PN orienterede at LUU løbende
ville blive orienteret og inddraget i nødvendigt omfang undervejs i processen.
En mester har meldt ud, at han ikke længere ønsker at tage lærlinge. De sidste 10
lærlinge han har haft, har ikke afsluttet deres lærertid hos ham.
Virksomhederne oplever også, at lærlinge ikke er så selvstædige mere, som de var før i
tiden. Der er ønske om, at skolen i højere grad ville arbejde med elevernes motivation før
de afslutter GF2.
Svar fra TEC
PN orienterede at LUU løbende ville blive orienteret og inddraget i nødvendigt omfang
undervejs i processen.
Der er flere årsager til at elever stopper før tid i en virksomhed. Nogle rykker over til andre
virksomheder og fortsætter deres lærlingeforløb. Få elever har diverse udfordringer, der
gør, at de ikke får gennemført deres uddannelsesforløb. Nogle af dem kommer tilbage på
et senere tidspunkt og genoptager deres uddannelse.
Det er bevist, at flere unger har behov for SPS.
Måske skulle man aftale en forventningsafstemning, når man underskriver en
uddannelsesaftale.
Flere arbejdsgivere er allerede opmærksomme på, at de skal agere andreledes, for at
kunne fastholde deres lærlinge.
Alle elever bliver, som altid, klædt godt på til at komme ud og få en lærerplads.
Svar fra NEXT
Efter tre-partsaftalen er der mere obs på at få faglige dygtige elever ud samt at de møder
til tiden og passer deres ting.
3F
Har sendt flere medlemmer på AMU-kurser. Nogle skal nu meritafklares med henblik på
at blive faglærte.

Ad.4:

Meddelelser fra skolen

Status på undervisningsmateriale
Det udsendte og uddelte bilag ”Materialeforståelse i smedeuddannelsen” blev
gennemgået på mødet.
Der var en god debat omkring materialeforståelse i smedeuddannelsen.

Skolemesterskab
De sidste par år har der pga. corona situationen ikke været afholdt skolemesterskaber.
Ifm. Regionsmesterskabet 2021, her havde skolen udpeget og trænet de to elever, der
deltog fra TEC.
Har i afdelingen talt om at afholde skolemesterskab 2-3 dage i uge 24 2022.
Automatiseret svejsning
Der har nu været udbudt et par AMU-hold i automatiseret svejsning, men der er ikke
kommet nogle tilmeldinger.
I uge 9 kører der et AMU-hold mere.
I foråret/sommeren kører der nogle kurser under ERASMUS.
ERASMUS er et uddannelsesprogram for EU's medlemslande. Dvs. der kommer
faglærere på kursus i Danmark fra udlandet.
Nyt fra AMU
En medarbejder er flyttet til anden afdeling på TEC og ny lærer er blev ansat.
Der er lav aktivitet på AMU området.
Der er mange tilmeldt, men desværre er der mange, der ikke møder op på de tilmeldte
kurser.
Det er derfor besluttet, at der nu sendes regninger ud til de virksomheder, hvor deres
ansatte ikke møder op til det tilmeldte kursus.
Status på GF2 smede
Vi har pt. 28 elever på GF2 smede. Fordelingen er 7 elever på oktober-optaget, 16 elever
på januar-optaget og 5 EUX elever.
Next havde kun tre elever til deres januar-optag. De har derfor valgt at lukke ned på deres
multiværksted dette halvår. To af eleverne er overført til TEC.
Pr. 21. februar er der 4 tilmeldinger til det nye april-optag.
Lærerpladser på GF2
Ifm. den nye 3-partsaftale, skal flere GF2 elever ud i virksomhedsforlagt undervisning og
afprøve faget. Dette er med henblik på at flere få en uddannelsesaftale inden de afslutter
GF2.
Det udsendte bilag ”Tidslinje lærepladssøgning GF2 smed, finmekanik og ortopædister”
blev kort gennemgået.
Der afholdes løbende møder, hvor der bliver fulgt op på eleverne og hvordan det går med
dem samt hvor mange der har søgt og fået lærerpladser.
Alle elever skal have en profil på praktikpladsen.dk.
Vejlederen tager sig af finmekanikerne, og følger op på, at de får søgt lærerpladser.
Under 40% af elever fra TEC har en uddannelsesaftale, når de stopper på GF2. Så der er
en kæmpe opgave.
Det er ikke alle virksomheder, der slår deres ledige lærerpladsstillinger op på
lærerpladsen.dk.
Udfordringen med denne platform er, at slår man en stilling op, er det til hele landet.
Mange virksomheder tager direkte kontakt til konsulenten på hhv. Next og TEC, når de
skal bruge en lærling.
Der var en god debat omkring brugen af lærerpladsen.dk og andre platforme samt
synligheden af ledige lærerpladser.
Tages op på et senere møde.

AUB
Udvalget vil gerne bakke op om at der ansøges om penge til opsøgende arbejde.
Men det skal være skolen, der står for det, hvis de finder det passende i forhold til ledige
lærepladser. Det vil ligeledes være skolen, der står for at afrapporterer.
Opfordrer også TEC til at igen at søge om midler fra 3-partaftalen.
Svendeprøve
Tidligst tre måneder før en lærling er udlært, må denne komme til svendeprøve. I særlige
tilfælde må det være seks måneder før.

Ad.5:

Meddelelser fra Praktikcentret

Har i januar optaget 8 nye smedeelever. Dvs. er nu oppe på i alt 16 praktikelever i
praktikcentret. Tre af disse praktikelever er p.t. på skoleophold.
Siden sidste LUU møde er der stoppet et par stykker.
I Praktikcentret er der elever med udfordringer og med de krav som virksomhederne
stiller, er det svært at sætte et match.
Har også praktikelever der er inde på et uddannelsesløft. Disse er lidt ældre og det kan
muligvis give udfordringer med at finde et match til dem.

Ad.6:

Meddelelser fra elevrepræsentant

Modtager ikke rigtig noget der har med uddannelsen at gøre.
Måske skal det formidlers bedre end det bliver nu.
Det kan også være, at der ikke er noget at komme efter.
Et forslag kunne være, at det kom på Itsl.

Ad.7:

3-partsaftalen og hvad sætter TEC fokus på

Der blev talt om 3-partsaftalen tidligere på mødet.
– Der henvises til pkt. 4.

Ad.8:

AUB

Der blev talt om AUB tidligere på mødet.
– Der henvises til pkt. 4.

Ad.9:

Næste møde

Næste LUU møde afholdes mandag den 9. maj 2022, kl. 11.30-14.30 hos TEC i Hvidovre.
Pkt. til næste møde:
• Studenterafkortning

Ad. 10: Eventuelt
Intet til dette punkt.

Tak for god ro og orden.

Bilag der var udsendt med indkaldelsen:
•
•

Tidslinje lærepladssøgning GF2 smed, finmekanik og ortopædist udsendt med
indkaldelsen.
Materialeforståelse i smedeuddannelsen.
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