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Ad.1:

Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad.2:

Meddelelser fra formanden

Virksomhedsgodkendelser
Siden sidste møde har der være to virksomhedsbesøg med henblik på en
virksomhedsgodkendelse til at tage lærlinge. Den ene virksomhed blev godkendt. Den
anden blev afvist, men blev informeret om hvad der skulle til for at blive godkendt.
Hvorefter denne virksomhed kan ansøge igen.
ML
Metalindustriens Lærlingeudvalg har afholdt møde, der omhandlede nye tiltag til at få flere
lærlinge til bl.a. smedeuddannelsen. Der er blevet ansat medarbejdere, der skal hjælpe til
med dette.
Klimaskoler
Hvis nogle ved mere om klimaskoler, ønskes der yderligere information omkring dette.
Inventor
Har hørt at licensen til Inventor er meget dyr for virksomhederne, derfor benyttes dette
program ikke ude i virksomhederne.
JA mener ikke det giver mening at tegne i 3D, da man efter hans mening kun arbejder i
2D på skolen.
Tilbagemelding fra dem i udvalget der er skuemestre er, at man fra andre skoler også
modtager tegninger, der er tegnet i Inventor.
PIU
Er der nogle måder, hvor man kunne reklamere mere for PIU-elever.
SKP-projekt
PBCH er kommet med et oplæg fra en kunstner, der ønsker hjælp til udarbejdelse af en
skulptur.
Oplæringscentret har fået tilladelse til at påtage sig denne opgave.
Studenterafkortning
Metalindustrien beklager, at de har været længe om at melde ud, at der fra 1. august
2022 kommer en studenterafkortning.
Tour de France
Dansk Metal er sponsor til Tour de France i Danmark ifm. at promovere
cykelmekanikeruddannelsen.
Svendeprøve
Håber ikke det giver problemer i værkstedet, at det næste svendeprøvehold er på 17
lærlinge.

Svar fra TEC
Ang. Inventor, her ønskes der et overblik over hvilke programmer, der benyttes ude i
virksomhederne.
Skolen vil undersøge hvilke programmer, der benyttes på de andre skoler.
Ang. PIU – der nu hedder Oplæring i udlandet OPU, så er det ikke mange elever, der
kommer ud i OPU.
Eleverne skal selv finde en praktikplads i udlandet og det skal være en lønnet
praktikaftale.
Skolerne skal herefter godkende praktikstedet.
Ang. Studenterafkortning, så er der endnu ikke kommet en bekendtgørelse.
Skolen tager kontakt til ME.
Ang. Svendeprøvehold på 17 lærlinge, så er der taget højde for dette ifm. planlægningen.

Ad.3:

Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager)

Ansættelse af lærlinge der kommer fra andre lande
Hvad gør vi, hvis der kommer Ukrainere, der ønsker at påbegynde en smedeuddannelse.
3F
3F har haft 14 medlemmer på AMU-kursus.
Måske skal nogle af disse kursister påbegynde en smedeuddannelse.
Svar fra TEC
Den 19. maj afholdes et møde med Jobcentre, hvor de bliver præsenteret for flere
modeller for hvordan man kan ansætte fx Ukrainere.
2+2 kravet kan man godt komme uden om. De kan blive meriteret for dansk niv. E, hvis
de har tilsvarende skoleuddannelse på eget sprog.
Den faglige vurdering bliver ikke et problem, men sproget bliver en udfordring.
Ukrainere vil typisk tilmelde sig AMU kurser – der forventes få på EUD.

Ad.4:

Meddelelser fra skolen

Status på flytning
Hvidovre-udflytningen sat på pause pga. ny afkørsel fra motorvejen. Dvs. der kommer
flere uddannelser til Gladsaxe.
Afdelingen bliver delt på to adresser, idet finmekanik, låsesmede og ortopædister ikke
flytter med til Gladsaxe men flytter til Lyngby.
Oplæringscentret for smede flytter til Gladsaxe sammen med smedeuddannelsen.
Dette giver rigtig god mening, idet der så er mulighed for at man deler de store maskiner.
Ved det nye byggeri i Gladsaxe er man opmærksom på lofthøjde, udsugning, store hold
mm.
I det der kommer flere uddannelser til Gladsaxe, er man også opmærksom på en endnu
større problematik ifm. parkering.
Angående GF1, så vil GF1 på Baltoppen i Ballerup primært henvende sig til it- og
dataelever.
På GF1 i Gladsaxe vil der blive forskellige fagretninger med alle de uddannelser, der er
på matriklen.

Virksomhedsevaluering
Der har været afholdt en evaluering, hvor virksomhederne har evalueret TEC.
Dette har medført, at der nu bliver set ind på bl.a. hvordan vi får forbedret dialogen
mellem virksomhederne og TEC.
Fra studieadministrationen vil det nu kun være en person, som virksomhederne skal
henvende sig til.
Der er fra virksomhederne ønske om en fuld servicepakke.
Strategi
Bilag ”TECs nye strategiske ambitioner 2022” blev uddelt og gennemgået.
Bæredygtighed og grøn omstilling er omdrejningspunktet i den nye strategi.
På skolen har man allerede affaldssortering og genbrug.
Nu bliver alt der ikke bliver brugt smidt ud efter det er sorteret.
Vi skal blive bedre til at se, om noget evt. kan benyttes, så der ikke er så meget spild.
Udvalget bliver holdt orienteret om afdelingens arbejde med strategien.
Personalenyt
Niels Poulsen fra GF2 smede er gået på pension. I den forbindelse har der været en
intern rokering. Thomas N. og Martin H varetager nu GF2 smede, hvor Thomas er blevet
teamkoordinator for området.
Steen der har været sygemeldt i længere tid stopper til sommer.
Jesper S. der næsten lige er starter i AMU-teamet, er flyttet fra AMU til hovedforløbet.
Afdelingen har derfor et stillingsopslag på ny medarbejder til AMU området.
Status på GF2
Januar optaget her er der 11 elever tilbage af de 16 der startede op.
Marts optaget her startede der fire elever ud af seks tilmeldte.
EUX her er der fem elever.
Som man kan se ud af tallene, er der ikke en stor søgning til smedeuddannelsen.
Det skal lige tilføjes, at der pt er ni ny mesterlære elever.
Holder møder med UU-centre, deltager i alt, messer o.l., hvor man kan gøre reklame for
smedeuddannelsen.
Hvis nogle har en super god ide til hvordan vi får flere smedelærlinge, så kom endelig
med det.
3-partsaftalen
Bilag ”Tidslinje lærepladssøgning GF2 smed, finmekanik og ortopædister” blev uddelt og
gennemgået.
Ca. hver 3. uge afholdes der i afdelingen møde, hvor der følges op på hvor vi står ifh.
hvor mange elever vi har og hvor mange af dem der har fået en uddannelsesaftale samt
hvem der har en lovning på en uddannelsesaftale.
Der bliver også vendt hvem der har været eller skal i VFU.
Mange elever har svært ved selv at henvende sig direkte til en virksomhed.
Status pr. 9/5-22 på de nuværende elever, der afslutter til juni
Vi har 16 elever, der afslutter til juni, hvoraf de fem er EUX elever.
Alle fem EUX elever har fået en uddannelsesaftale, som de selv har skaffet.
Af de nuværende elever har de otte fået en uddannelsesaftale, dette er incl. de fem EUX
elever. En elev har fået et tilsagn om en uddannelsesaftale, en anden er på vej ud. Tre af
eleverne er arkitekter og har ingen planer om at fortsætte som smede.
Seminar – robotteknologi og grøn omstilling
Formand og næstformand er inviteret til seminar, der omhandler robotteknologi og grøn
omstilling.

Erasmus
Under Erasmus afholdes der et internationalt kursus i Automatiseret svejsning.
AUB
Der er ikke behov for et AUB projekt på opsøgende arbejde pt., idet der er flere
lærerpladser end elever.
Der er behov for flere elever til uddannelsen. Vi skal derfor blive bedre til at rekruttere
elever til vores grundforløb. Denne opgave kan man ikke få AUB-midler til.
AMU
Har fået en henvendelse fra Svend Rechnagel fra IU, der ønsker at deltage på vores
næste LUU møde.
Nyt fra Next
MRLE stopper på Next og der søges derfor efter en ny leder.
Forventer ikke at Next fremover kommer til at køre GF2 smedeuddannelsen i Ishøj.
Men det kommer selvfølgelig an på hvor mange, der søger ind efter sommerferien.

Ad.5:

Meddelelser fra Oplæringscentret

Praktikcentret har skiftet navn til Oplæringscentret.
Der er pr. 9/5-22 12 lærlinge i Oplæringscentret. Heraf er nogle af dem helt nye. Det
forventes, at disse lærlinge hurtigt vil komme ud med uddannelsesaftaler.
Ca. 10 lærlinge er stoppet i Oplæringscentret siden januar. Nogle af lærlingene har fået
lærerpladser, andre er udlært. Få er stoppet af anden årsag.
ETU
I næste ude afholdes der elevtilfredshedsundersøgelse for alle uddannelsesområder i
Oplæringscentret.
Denne ETU finder sted en gang om året.
Indkøb af nyt udstyr
Er i dialog med smedeafdelingen angående indkøb af nyt udstyr.

Ad.6:

Meddelelser fra elevrepræsentant

Intet til dette punkt, da elevrepræsentant havde meldt afbud.

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:

Studenterafkortning

Studenterafkortning blev kort vendt tidligere på mødet.
– Der henvises til pkt. 2.

Ad.9:

Næste møde

Næste LUU møde afholdes mandag den 26. september 2022, kl. 11.30-14.30 hos TEC i
Ballerup.
Pkt. til næste møde:
• AMU v/ Svend Rechnagel fra IU

Ad. 10: Eventuelt
Intet til dette punkt.

Tak for god ro og orden.

Bilag:
•
•

TECs nye strategiske ambitioner 2022
Tidslinje lærepladssøgning GF2 smed, finmekanik og ortopædister
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