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Referat - LUU VVS 
 
Dato:  Onsdag den 31. august 2022 
  Kl. 09.00 - 12.00 
 
Sted:  TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
Tilstede: Søren Thomsen   Frederiksberg VVS  ST 

Bjørn Due   Rør & Blik   BD 
Dan Jeppesen   Tvilling VVS   DJ 
Jan C I Pedersen  TEC    JCIP 
Steen Dyrhof   TEC    SDY 
Per Bo Christiansen  TEC    PBCH 
 

Afbud:  Lene Gonnsen   EVU    LG 
Christian Ingebrekt Jensen Rør & Blik   CIJ 
Kim Fusager Balle  Rør & Blik   KFB 
Morten Almlund   TEC    MAL 
Tue Hækkerup   TEC    THAE 
Mads Buus   elevrepræsentant  MB 
 

Referent: Marianne Rydiander  TEC    MRY 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
2. Meddelelser fra formanden 
3. Meddelelser fra skolen 
4. Meddelelser fra elevrepræsentanten  
5. Meddelelser fra det faglige udvalg 
6. Meddelelser fra arbejdsgiver/-tager 
7. Rekrutterings- og opkvalificeringsforløb til svejser 
8. Eventuelt  

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Referatet blev godkendt. 
 
 

2. Meddelelser fra formanden 
 
ST 
Ingen bemærkninger. 
 

3. Meddelelser fra skolen 
 

JCIP 
 

a. Status EUX VVS 

 

GF1 fra EUX har været på besøg i VVS-afdelingen, starter hold nr. 2 op i morgen. 

 

Målet er en hel klasse til opstart på GF2 i januar, 5 eller 6 elever har allerede valgt VVS. 

JCIP giver besked til ST og DJ løbende ift. antal elever. 

 

På næste møde skal antallet af virksomheder, der gerne vil have EUX-elever drøftes.  
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b. Opfølgning - eftervirkninger af corona 

 

En medarbejder har været hjemme med corona efter sommerferien.  

 

Forventer der skal ses ind på corona håndtering og forholdsregler igen her til efteråret. 

 

SDY orienterede om, at eleverne på 1. og 2. hovedforløb, der har været påvirket af corona 

på tidligere skoleforløb, de ikke er så stærke som de andre. Der gøres meget for at få 

eleverne løftet. 

Der er stor forskel på hvor elevernes parathed, særligt eleverne på installationstekniker er 

udfordret. 

 

DJ – det er vigtigt at virksomhederne ved hvilke praktikmål der skal løftes ift. at blive 

energispecialist. 

 

Aflevering af praktikerklæringer blev drøftet. ST fortalte, at han indkalder sine lærlinge til en 

drøftelse om udfyldelsen af praktikerklæringen.  

Det skal afklares hvor mange elever på et hold der ikke aflevere.  

 

c. Nye medarbejdere og tiltag i afdelingen 

 

Havde et godt fælles arrangement for afdelingen før sommerferien. 

 

Fik desværre lige bagefter en opsigelse fra Kasper Top Hansen. Måtte ansætte en tidligere 

medarbejder som timelærer, en anden underviser er ved at blive uddannet i at kunne 

undervise i A-certifikat. 

 

Har lige fået en opsigelse mere fra Mads P. Bruus. 

 

Undervisning der kan varetages af undervisere fra andre afdelinger, er blevet aftalt med de 

pågældende afdelinger. Det drejer sig om grundfag og andre ikke vvs-faglige fag. 

 

Der er ansat en ny medarbejder pr. 1. juni, der starter en mere den 1. september. 

 

Der er lavet aftale med en timelærer til dækning af førstehjælp, brand og på sigt gnist samt 

dækning af øvrige ikke VVS-faglige områder. 

 

Har pt. to aktive stillingsannoncer. Vil gerne have tre medarbejdere mere, så flere kan 

komme på DEP og fagfaglig kompetenceudvikling.  

 

To medarbejdere har været på plastsvejsningskurser. 

 

 

d. Opfølgning certifikatprøver, både EUD og AMU 

Har spurgt fagligt udvalg om der bliver udviklet en skoleversion af plastsvejsning, det der 
står beskrevet, er i en størrelse og med nogle mål som skolen ikke kan opfylde pt., men 
kræver øget udstyr.  
 
Ønsker afklaring af indhold i svendeprøver omkring indhold i de nye prøver.  
 
Der er udsendt opfølgning på antal certifikatprøver, BD´ spørgsmål tages med ind i arket. 
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e. Uddannelsesplanlægning 

 

• Regionsmesterskab og Skills 

Afvikles i uge 43, den 26. og 27. oktober. Har dog ikke set opgaven endnu. 

 

• Efteruddannelse 

 

• AMU 3. og 4. kvartal 2022 

Fylder de hold med valgfri specialefag op med AMU-kursister. 

 

Der går rygter i virksomhederne omkring, at FJR-kurserne bliver gjort nemmere. 

JCIP fortalte, at der pt. ikke er nogle udmeldinger fra fjernvarmeordningen. 

Problematikken blev vendt da der blev afholdt Uge 26. TEC arbejder på 

optimeringer og digitaliseringer på certifikatet. 

 

Har sagt nej til udlån af mål til A-certifikatkursus til OK Energi. Har tilbudt dem 

pladser på hold på skolen. 

 

Der er indhentet tilbud på maskiner til plastsvejsning for gennemførsel af AMU-

kurserne RØR, BASIC, USME og UVE. 

 

f. Skoleoplæringscentret (tidligere Praktikcenter) 

 
2 elever møder i skoleoplæringscentret (1 har uddannelsesaftale fra i morgen, 01-09-2022) 
2 på skole 
1 er i VFP (VFO, fremover) 
1 er i delaftale 
Fra sommerferien til nu er der indgået 3 uddannelsesaftaler og 3 er udmeldt. 
 
3 fra GF2 er færdige i august og kan starte 20. september, hvis de ikke får en aftale inden 
2 kommer fra en kortaftale, der ikke er blevet forlænget 
 
Har kun optaget 2 elever i sommer direkte fra GF2 
 
DJ ser tegn på en stigning af elever i skoleoplæringscentret. 
 
Oplæringscentret vil gerne have elektrikerne og vvs sammen, det giver god mening ift. deres 
opgaver. 
 

 
g. EUD-sekretariatet v/MAL 

 
Det ser godt ud ift. måltallene på de nuværende grundforløbshold. 
 
Er ved at planlægge mesterdag i 4. kvartal, ser om det kan nå at blive planlagt i 3. kvartal. 
 
Orientering på mail fra Morten: 
Det er i denne uge undervisningsuge 14 for VVS-holdene C og D. I næste uge skal de være 
nået 60% af de aktive elever som har fået en læreplads.  

 
Status i denne uge er: 
- Der er i alt 31 aktive elever på de to hold (fordeling 15/16). Det er et frafald siden start 

på 35%. 
- 18 har nu en bekræftet læreplads (bekræftet på lærepladsen.dk). Det er 58%. Der 

mangler 1 elev med bekræftet læreplads for at nå de påkrævede 60% i 15. 
undervisningsuge. Det når vi! 

- Dertil er der 5 som er tæt på at lande en læreplads. Kommer de hjem vil de to hold i alt 
være på 74% som har en bekræftet læreplads.  
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- De 2 nye hold som startede 4/8 er godt i gang, og lige nu har 27% læreplads eller 
tilsagn om læreplads.  

 
 
JCIP viste og fortalte om den kommende ændring af bygningen i Gladsaxe. Alle berørte afdelinger 
deltager i brugerprocessor omkring indretning. 
 

 
4. Meddelelser fra elevrepræsentanten  

 
JCIP følger op på billede og plakat med Mads. Vil gerne have suppleanten på plakaten også. 
 

5. Meddelelser fra det faglige udvalg 
 
BD  
Der mangler pt. medarbejdere i EVU ift. VVS. 
 
Hvem er tidligere blevet kontaktet hos Tekniq omkring deltagelse i undervisningen ”intro til 
arbejdsmarkedet”? 
 

6. Meddelelser fra arbejdsgiver/-tager 
 
DJ 
Var til møde hos Tekniq i sidste uge, sender oplægget videre til JCIP. Der har været en stigning i 
tilmeldingstallet på skolerne. Vil gerne have en drøftelse af, hvad der skal gøres for at få 
virksomhederne til at sende lærlingene til TEC når de skal på skole.  
 
BD 
Har stadig travlt på entreprise-delen. Antallet af private kunder er faldet. 
Det er sværere at få ny medarbejdere. 
 
Er ikke blevet ramt ift. ledigheden. Har ca. 40 ledige pt. 
 
Der er godt gang i branchen. 
 
Er med i arbejdsgruppemøder omkring praktikforløb til EUD for 8. og 9. klasser. Man Diesel udbyder 
et forløb med deres egne lærlinge som undervisere på forløbene.  
 
Har søgt efter en kontorassistent-elev, der er næsten ingen ansøgere til stillingen. Rekrutteringen er 
svært indenfor alle fag. 
 
Anja er købt fri, så hun skal kobles på ift. rådgivning omkring efteruddannelse. Starter i midten af 
september. 
 

7. Rekrutterings- og opkvalificeringsforløb til svejser 
 
Tages op på næste møde 
 

8. Eventuelt 
 
JCIP 
I plastsvejs følges bekendtgørelsen ikke helt, da det pt. ikke er muligt i de eksisterende rammer. Der 
gives karakter ud fra delvist opnåede målpinde. 
BD synes der skal skrives til Lene på vegne af LUU, der kan evt. søges dispensation på baggrund af 
en plan om kommende ændringer. JCIP sender spørgsmål til BD og ST, som underskriver og sender 
til Lene Gonnsen. 
 
 

LUU-møder 2022:  
30. november 
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LUU-møder 2023:  
1. marts 
31. maj 
13. september 
6. december 
  

 
Opsamling til næste LUU-møde;  

• EUX VVS 

• Opfølgning på eftervirkninger af corona 
 
Punkter til næste dagsorden - LUU; 

• Efteruddannelsesudbud (fast punkt) 


