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Referat fra Lokalt Uddannelses Udvalg – Bygningsmaler 
 
 
Dato: Den 19. august 2022 kl. 09.00 – 12.00 
 
Sted: TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
 
Deltagere: Danske Malermestre 
  Jan Pelby (JP) 

Jakob Jørgensen (JJ) 
 

  Malernes Fagforening 
Mette Juul Romme (MJR) 
 
TEC 
René Dyrby Carlson (RDC) 

  Torben Valsgard (TAV) 
Jens Hyldahl (JHY) 
Britt E Christiansen (BEC) 
Pia Pode Milwertz (PPM) 
 

Afbud:  Marianne Hansen (MH) 
Niels Koch (NK) 
Susan Winther (SW) 
Peter Schrøder (PS) 
Jan Bredahl (JB) 
Niels Håkonsen (NH) 
Tue Hækkerup (THAE) 
 

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

• Skoleoplæringscenter 

• EUD-sekretariatet 
5. Ansøgningsproces v/PPM 
6. Elevsituationen på GF2 
7. Eventuelt 

 
 
 

1. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt.  
 
Opfølgning: 

• Gennemsnitsalderen generelt på TEC er cirka 22-23 år 
 

2. Orientering fra formanden 
 
JP  
- Der er travlt i branchen 
- 1. og 2. september er næste event ifm. jubilæet, dette sker på Kongens Nytorv 
- Den 5. oktober uddeles Det Getreuerske Legat, Henrik Koefoed spiller den kongelige hofmaler 

Christian Peter Getreuer ved arrangementet. Eventet afholdes for særligt inviterede 
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3. Orientering fra udvalget 

 
MR 
- Cirka 30 ledige, inden for alle tre brancher  
- Er i gang med forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger 
- I oktober afholdes den årlige konference 
- Har mange sager omkring lærlinge 

o Lønninger er en særlig udfordring 
 

4. Orientering fra TEC 
 
RDC 
- Ejendomsstrategi 

o Der er gang i planlægning og indretning af den nye malerafdeling på adressen. RDC sidder 
sammen med nogle lærerrepræsentanter (blandt andet TAV) og arkitekterne midt i en proces 
omkring dette. Lige nu er rammerne sat, så der ses på tegninger kun med streger for 
væggene – indretningen er ikke på plads endnu 

o Kantinen flyttes ned i modsatte ende af bygning 4 
o Malerne skal have området hvor kantinen er nu 
o Flytningen vil ske i etaper, og dette vil give nogle logistiske udfordringer midt i arbejdet 
o Der kommer en ny stor bygning ud mod Ringvejen 
o Bygningen der ligger mellem bygning 4 og 5 bliver bygget om og skal rumme 

smedeafdelingen 
- GF1 og GF2 startede op den 4. august 

o Der startede 53 elever på GF1, er nu på 51 elever 
o Startede 44 elever op på GF2, hvilket desværre er en del under forventningen 
o Har taget ekstra elever ind, så nu er der 47 elever på holdlisten 
o Håber der til næste optag kommer mange elever ind, der er lige nu 14 elever på holdlisten 

til oktoberoptaget 
o Det påvirker lærerne en del med det faldende elevtal 
o Det er ikke mange GF1-elever der vælger maler på GF2 

- TEC er ikke så hårdt ramt som andre skoler ift. faldende elevtal 
o Så vidt vi er orienteret, så er det ikke pga. små årgange 

- Har indgået 186 uddannelsesaftaler ind til videre i år 
- Bestanden er på 254 uddannelsesaftaler pt., forventer flere hovedforløbshold i de kommende år på 

baggrund af de store GF2-hold 
o 28 skal til svendeprøve i januar 2023 og 42 skal til december 2023 
o I marts og oktober er der hhv. 5 og 7 elever til svendeprøve 

- Alle elever uden læreplads skal være synlige på lærepladsen.dk på 1. skoledag, det er 
udmeldelsesgrund hvis eleven ikke er det 

o Hvis man uforskyldt mister sin læreplads, skal eleven registrere sig synlig hurtigst muligt  
 
TAV 
- HF2 med 12 elever 

o Nogle elever har skiftet uddannelse, mistet deres læreplads, er blevet sygemeldt eller 
lignende, derfor er holdet noget mindre end normalt 

 
Skoleoplæringscenter (SOP) v/BEC 
- Ejendomsstrategien fylder meget i afdelingen 

o Desværre bliver alle uddannelserne ikke samlet, eleverne i SOP vil blive spredt på alle 
skolens adresser 

o Malerne vil fortsat være tilknyttet i Hvidovre 
- Der er 5 elever tilknyttet 

o 1 er langtidssygemeldte 
o 4 mistede lærepladser hen over sommerferien 

- Er blevet opmærksom på, at eleverne fremover skal partshøres ved konkrete sager  
- JP vil gerne have, at LUU bliver orienteret hvis der er mange tilknyttet SOP i længere tid end 

normalt  
o Håndtering af eleverne i SOP, også dem med udfordringer, blev drøftet 
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EUD-sekretariatet 
- JHY er i Gladsaxe to dage om ugen fremadrettet, de øvrige tre dage er JHY på Frederiksberg 

 
5. Ansøgningsproces v/PPM 

 
SPS er forkortelsen for specialpædagogisk støtte. 
Eleverne kan få SPS hvis de har en diagnose og/eller er ord- eller talblind. 
Der kan også søge støtte til eleven når vedkommende er i praktik. 
 
Skolen må ikke give oplysninger videre til virksomhederne, så eleven skal selv gå til virksomheden og 
fortælle der kan søges SPS. 
 
Skolen søger midlerne der kan bruges ude i virksomhederne. Der kan søges op til 5 timer om dagen.  
 
JJ fortalte, at han pt. har en SPS-elev. Det fungerer rigtig godt. 
 
Marianne Apitzsch er den der skal kontaktes når man som virksomhed ønsker SPS til en elev der går 
på maleruddannelsen. 
 
PPM udarbejder et skriv med info til virksomhederne omkring dette. 
 
RDC kunne godt tænke sig, at JJs gode historie blev bredt ud. Dette vil JP følge op på. 
 

6. Elevsituationen på GF2 
 
En del er taget under orientering fra RDC (punkt 4). 
 
LUU skal være opmærksomme på, at TEC ikke kan levere det antal lærlinge fra GF2 som normalt. 
 
Uddannelsen har desværre et virkelig dårligt ry blandt de unge. 
 

7. Eventuelt 
 
TAV 
Kunne malermestrene bakke op om en stand til TEC Nyborgmessen, hvor der skal være fokus på 
AMU? JP vil gerne bakke op om dette.  

 
 

 
Mødedatoer for 2022: 
11. november – morgenmad med en hovedforløbsklasse, TAV inviterer mesterlæreeleverne med 
 
Mødedatoer for 2023: 
20. januar 
12. maj – morgenmad med en hovedforløbsklasse 
18. august 
10. november – morgenmad med en hovedforløbsklasse 
 
 
Der startes med en drøftelse med eleverne på et hovedforløb på hvert andet møde fremadrettet. 
 


