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Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde 
 

Efter sidste møde er det aftalt, at sikkerhedsbranchen kan deltage i et LUU møde en gang 
om året.  
 
Ellers intet til dette punkt.  

Ad. 2: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser 
Siden sidste møde har der inden for låsesmedeområdet været et par godkendelser samt 
nogle opskrivninger. Inden for finmekanikerområdet har der været en godkendelse, det 
samme gør sig gældendende inden for våbenmekanikerområdet. 

Våbenmekaniker 
Er rigtig glad for det arbejde, der fra skoleside bliver gjort for våbenmekanikerspecialet.  

Nyt fra Elos 
Har udbygget og fået nye maskiner samt andet udstyr.  
Det er besluttet, at Elos skal have i alt otte lærlinge.  
Virksomheden har udfordringer med at få ansat kvalificeret arbejdskraft.  

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget 
 

En virksomhed i Allerød er godkendt til tre finmekanikerlærlinge. De fleste lærlinge der 
har været der, vil meget gerne væk der fra igen, da der ikke er nok relevante 
finmekaniske opgaver.  
Er ikke fortaler for, at fratage godkendelser, men godkendelser skal ikke være på 
bekostning af, at lærlingene ikke får en ordentlig uddannelse.  
SSM kontakter tillidsmanden i den omtalte virksomhed.  
 

Der var en rigtig god debat omkring godkendelser, lærlinge, ”byggepladslærlinge” og 
relevante arbejdsopgaver for faget.  
 

Der kom flere forslag på tiltag, der gør det mere synligt, hvad lærlinge skal opnå af 
kompetencer hjemme i virksomheden.  
Bl.a. indføre praktikerklæring inden hvert skoleforløb, logbog, at der sammen med 
indkaldelserne sendes information omkring hvad, der undervises i på det indkaldte 
skoleophold. Der kom også forslag på, at få udarbejdet en mestermappe.  
 

Det blev aftalt, at der udarbejdes en ”Mestermappe”. 
 

Det blev ligeledes aftalt, at der ifm. virksomhedsgodkendelser skal udarbejdes noget 
informationsmateriale, der bl.a. indeholder praktikmål.  

Ad. 4: Meddelelser fra skolen 

Status på flytning 
Hvidovre-udflytningen sat på pause pga. ny afkørsel fra motorvejen, der kommer til at gå 
gennem skolens område i Hvidovre. Dvs. der kommer flere uddannelser til Gladsaxe.  
 

Det er derfor besluttet, at vores afdelingen bliver delt på to adresser, idet finmekanik, 
låsesmede og ortopædister ikke flytter med til Gladsaxe sammen med smedene, men 
flytter til Lyngby på Maskinmesterskolen. Øvrige uddannelser i Lyngby bliver hhv. et 
mindre område med elektrikere og data.  
 

August 2024 skal vi være ude af bygningerne her i Ballerup. 
 



 
 

3-partsaftalen 
3-partsaftalen i praksis hos GF2 
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. Det har ikke været nemt at få 
elever ud i VFU hos låsesmedene.  
 

Der er udfordringer med de elever, der ønsker at komme i lære som låsesmed, da 
mestrene ikke ønsker at skrive en uddannelsesaftale, før de har bestået grundforløbet.  
Dette passer ikke sammen med de nye tiltag fra ministeret, hvor 80% skal have en 
uddannelsesaftale inden de afslutter GF2.  
 
Status pr. 8/6-22 på de elever, der afslutter til juni 
I januar startede der 32 elever på GF2 finmekanik. Vi har på dette forløb haft et stort 
frafald. De fleste af disse elever er stoppet pga., de ikke kan bestå grundfagene.  
Vi har pr. 8. juni 18 elever, der afslutter til juni. Fordelingen er 5-6 finmekanikere, 3-4 
våbenmekanikere og 9 låsesmede.  
 

Af de tilbageværende elever har de 2 elever fået en uddannelsesaftale og 4 elever har 
fået et tilsagn om en uddannelsesaftale.  

Strategi 
TECs nye strategiske ambitioner 2022 blev gennemgået med indsats på de tre specialer 
(bilag udsendes med referatet).  
 

Bæredygtighed og grøn omstilling er omdrejningspunktet i den nye strategi. 
Det næste bliver hvordan får vi igangsat de tre fyrtårne med konkrete indsatser og 
hvordan får vi eleverne med ind over. 
 

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.  
Det nye ord hos låsesmedene er affaldsdannelse.  
 

Udvalget bliver holdt orienteret om afdelingens arbejde med strategien.  

Ny bekendtgørelse 
Der er kommet ny bekendtgørelse. Denne bekendtgørelse vil være gældende for de 
elever, der starter på GF2 efter sommerferien. Bekendtgørelsen er dog endnu ikke 
tilgængelig på ministeriets hjemmeside.  
 

Det faglige udvalg har været inde og ændre i bekendtgørelsen. Fagene er rettet til og 
tilpasset, så de er mere relevante for specialerne.  
Den nye bekendtgørelse gør det lovgivningsmæssige muligt, at gøre GF2 mere låse eller 
finmekanisk rettet.  
 

Bilag ”Ny struktur for finmekanikeruddannelsen” udsendes med referatet.  

Investeringer 
Nyt CNC udstyr – der er bestilt 10 stk. bordmodeller, der forventes at blive leveret i 2023.  

Skills i Høng 
Det var sjovt at deltage, men der var for lidt plads på standen. Hvis vores fag fremover 
skal præsenteres, fx næste år i Fredericia, skal der være mere plads. 
Hvis man havde mere plads, kunne man køre nogle konkurrencer og dermed bedre 
præsentere vores fag/tre specialer.  
 

CS har en lille drejebænk, man kan låne. Ved denne har de besøgende mulighed for selv 
at fremstille en lille ting.  
  



 
 

Status på samarbejde med forsvaret og våbenspecialet 
PERL er i dialog med forsvaret og afholder jævnligt møder.  
Der vil i alt skulle godkendes 14 værksteder til at tage lærlinge.  
Forsvaret forventer at starte 6 lærlinge op i 2. hå 2022.  
Der bliver set på blanketten virksomhedsgodkendelser, så den passer til forsvaret.  
Forsvaret ønsker bl.a. mere el og elektronik ind i uddannelsen.  

Medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhuset 
Der har været afholdt medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus, hvor bl.a. tre 
finmekanikerlærlinge fik sølvmedaljer samt 2 finmekanikerlærlinge fik et legater.  

Ad. 5: Meddelelser fra Oplæringscentret 
 

Praktikcentret har skiftet navn til Oplæringscentret.  
 

Der er pt. 12 lærlinge i oplæringscentret, hvoraf de tre er på skoleophold.  
I indeværende år har 11 lærlinge forladt oplæringscentret efter eget ønske eller meldt ud 
af skolen.  
Den 7. april blev en lærling udlært med et 7-tal. Yderligere to lærlinge har været til 
svendeprøve, hvor de fik hhv. et 7-tal og et 12-tal. Disse to lærlinge er udlært hhv. den 20. 
juni og 21. juli 2022. 
 

Den 8. juni afholdes der orienteringsmøde for GF2 eleverne.  
 

CNC maskinerne er endnu ikke blevet leveret.  

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter 

Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede 
Der er rod i indkaldelserne til valgfag.  
 

Der er ønske om ændringer/tiltag på hovedforløbet. Bl.a. ønskes der fx 
undervisningsskæring i aluminium samt at der også undervises i systemberegning på H1. 
 

Lås DK i Odense mangler to lærlinge.  

Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne 
DG stopper som elevrepræsentant og der skal derfor findes en ny.  
Hvis der ikke kan findes en ny elevrepræsentant, har DG et bud på en lærling, der godt vil 
være ny elevrepræsentant.  

Ad. 7: 3-partsaftalen - hvad sætter TEC fokus på 
 

3-partsaftalen blev taget under pkt. 4.  

Ad. 8: Status på ”gamle” finmekanik AUB projekter 
 

Dette punkt flyttes til næste møde.  

Ad. 9: Status på elevadgang til DanZafe 
 

Dette er ordnet, dvs. eleverne har nu fået adgang.  
  



 
 

Ad. 10: Næste møde 
 

Næste møde afholdes mandag den 29. august 2022, kl. 12.00-15.00 hos TEC i Ballerup.  
 

Pkt. til næste møde: 
• Status på ”gamle” finmekanik AUB projekter.  

Ad. 11:  Eventuelt 
 

Intet til dette punkt. 
 
 

 

 

Opfølgning på kommende LUU møde for maskin og værktøj 
 

EMNE ACTION 

Status Mestermappe chag 

Status på materiale ifm. virksomhedsgodkendelser chag 
 
 

 

Bilag  

• TECs nye strategiske ambitioner 2022 
• Ny struktur for finmekanikeruddannelsen 
• Blanket - Praktikerklæring for erhvervsuddannelsen Finmekaniker – blev uddelt 

på mødet  
• Blanket - Praktikerklæring for erhvervsuddannelsen Låsesmed – blev uddelt på 

mødet 
 
 

 
 
 
 
Tak for god ro og orden. 
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