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1. Godkendelse af referat 03.05.2022 
Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Meddelelser fra arbejdsgruppen 
JHCS informerede om at han netop har en SVP hvor lodtrækning er foretaget. Det er gået fint. 
 
JHE har undersøgt reglen om, at elever skal registreres indenfor 48 timer på lærepladsen.dk efter 
start på GF2. Iflg. IU kan reglerne ikke fortolkes så enkelt, at det alene kan bruges som manglende 
optagelse i Skoleoplæringscentret (SOC). Dette er modsigende hvad UVM har oplyst TEC. JHE vil 
gerne have at elever, der evt. ikke kan få optagelse i SOC på baggrund af denne regel, sendes 
videre til ham. Arbejdsgruppen har brug for en konkret udmelding fra Industriens Uddannelser om 
regler og muligheder. 
 
Der vil på sigt komme et modul i lærepladsen.dk hvor LUU medlemmer kan se diverse info. 
 
JHE informerede om at en medarbejder fra Falconergårdens gymnasium havde fået opfattelsen af 
at man kunne få en elev ud ulønnet i en given periode. JHE har fået oplyst at en elev har driftet 
hos en SOSU skole og har aftalt med Industriens Uddannelser at sagen håndteres internt i 
Arbejdsgruppen. NI informerede at det ikke er tilfældet at en elev har driftet på en SOSU skole, 
men at vi jo har elever placeret hos ITCN og disse indgår i ITCNs TECs interne driftopgaver. 
JHE opridsede de gældende regler og ønsker at NI følger op på at regler overholdes – også hos 
ITCN. Det aftales at NI, JHE, MA og leder fra ITCN afholder et møde herom. NI søger for 
indkaldelse. 
 
OMB informerede om at en af hans elever har sendt ham en mail med mulige forbedringer. OMB 
sender den videre til HAN. 
 
 
 

MØDEDELTAGERE 

Ole Bested OMB – KU (DM) 

Stefan Bruun Rasmussen SBR – DR (DM) 
Jan Hendriksen JHEN – Metal Hovedstaden (DM) 
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Noree Ismail NI – TEC 
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3. Meddelelser fra skolen 
NB informerede om at vi fra virkning fra 1/1-23 har dimensionering på uddannelsen. Det betyder at 
der på landsplan kan optages 1296 GF2 elever og vi på TEC kan optage 270 elever på GF2. 
Normalt optager vi ca. 450 om året. Det vil betyde at vi fra 1/1-23 optager 3 hold pr. kvartal i stedet 
for 5 i kvartalet. Der vil være 1 årligt EUX hold på 22-26 elever i januar. Ledelsen er pt. ved at se 
på forskellige muligheder for at sikre de elever der optages fra ventelisten til EUD og EUX er elever 
der har forudsætninger og chancer for at gennemføre uddannelsens grundforløb. MMS sørger for 
at Arbejdsgruppen bliver præsenteret for hvordan optagelseskriterier bliver, f.eks. motiveret 
ansøgning, samtale, karakter og optagelsesprøve. Mere info følger snarest.  
Som baggrundsinformation oplyste NB, at TEC i perioden maj 2021-april 2022 indgået 292 
elevaftaler på dataområdet.  
 
4. Meddelelser fra elevrepræsentant 
- 
 
5. Status på Trepartsaftalen 
JHE og NB foreslog at punktet fjernes fremadrettet. AT fortalte at hun sidder med i en gruppe 
omkring Trepartsaftalen. Det blev besluttet at vi derfor også tager punktet med på næste møde og 
at AT informerer om evt. tiltag.  
 
6. Uddannelse EUD 
NB informerede om status på flytteproces og at det er besluttet at Programmeringsteamet flyttes til 
Lyngby. Der er nu overvejelser om det kan gøres anderledes set i lyset af dimensionering. 
 
Vi fortsætter med 9 dages forløbet på GF2 med fokus på ansøgning, cv og karrieredage.  
 
UVM har lavet en ’Grøn Pulje’ på 100 mio. TEC overvejer at lave en ansøgning omkring Green 
Data. 
 
TEC, ZBC og TECHCOLLEGE står for konference omkring ’flere lærepladser på 
Datauddannelserne’ den 21. september på Frederiksberg. Arbejdsgruppen har modtaget invitation 
og vi håber at mange deltager. 
 
TPJ fortalte at de optog et stort GF2 EUX hold i 2022. En stor andel af disse har valgt infrastruktur.  
TPJ gav status på hvad der rør sig i afdelingen. 
 
7. Uddannelse AMU 
Hvis ansøgning om et Green Data projekt går igennem vil dette give mulighed for et AMU udbud 
på dette område. 
 
8. Evalueringer 
Ingen i dag. 
SBR foreslog at nogle sætter sig sammen og finder ud af hvordan evalueringerne kan 
sammensættes så både LUU, ledelse og underviser får mest ud af besvarelserne. Det blev 
besluttet at NB tager initiativ til et møde. 
NB opfordrede Arbejdsgruppens medlemmer til også at komme ind på skolen og følge 
undervisningen. 
 
9. Lære- og praktikpladser   
Besigtigelser: Ingen forandring på antal, ca. et par hundreder om året. 
Skoleoplæringscenter: Pt. 292 elever fordelt på IT-supporter 65, Infrastruktur 42 og 
Programmering 185. Der er gennemført ETU med meget flot svarprocent. NI sørger for at 
fremsende svar til Arbejdsgruppen. 
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Arbejdsgruppen efterspurgte tal på hvor mange uddannelsesaftaler der er indgået a’la den gamle 
’Aktivitetsrapport’. Det seneste træk fra undervisningsministeriets base vedlægges som bilag.  
 
10.Tid og sted for næste møde 
Formandskabet finder ny dato der udmeldes snarest 
 

Eventuelt 
 


