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Referat - LUU Skiltetekniker 
 
Dato: Torsdag den 1. september 2022 kl. 12.00-15.00 
 
Sted: TEC Gladsaxe, mødelokale 1.006 
 
Tilstede: Trine Kromann Nielsen & Kromann A/S TK  
 Christina Johansen Malerforbundet CJ 
 René Dyrby Carlson TEC, uddannelsesleder RDC 
 Anne Stenersen Hansen TEC, lærerrepræsentant ASH 

Britt Christiansen  TEC, Praktikcenter BEC 
 
Afbud: Maria Brix Malerforbundet MBR  

 
Referent: Marianne Rydiander TEC, sekretariatet MRY 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Aktuel orientering fra skolen 

• Den fremadrettede konsulentrolle 
3. Aktuel orientering fra Skoleoplæringscentret 
4. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet 
5. Aktuel orientering fra udvalget 
6. Elevsituationen på uddannelsen 
7. Skills 

• Evaluering 2022 

• Planlægning af næste års Skills 
8. Struktur (opdeling) GF2 
9. Eventuelt 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Aktuel orientering fra skolen 

 
RDC 
- Bruger meget tid på bygningsstrategien 

o Der skal bygges en ny bygning på 2.900 kvm, den nye bygning skal rumme EUX, Køletekniker og 
noget af VVS. Der vil i den nye bygning være et projekttorv, som alle adressens uddannelser kan 
bruge 

o Bygning 3, hvor skiltetekniker har lokaler nu, bliver bygget om og bygget ud. Bygningen skal 
rumme GF1, Skiltetekniker og ind i mellem EUX 

o Repræsentanter fra undervisningsafdelingerne er selv med til at indrette de nye lokaler 
o Adressen bliver mere åben, alle vil kunne gå gennem skolens matrikel – fra letbanen og til 

Tobaksvejen. Der vil være mange glasløsninger, så kan man vise hvad uddannelserne går ud på 
o Byggeriet kommer til at ske i etaper 
o Kantinen flyttes til den yderste del af bygning 1, så den bliver synlig 
o Alt skal være færdigt til sommeren 2025, da det er her TEC skal være fraflyttet lokalerne i Ballerup 
o Adressen får en lang periode med håndværkere, omrokeringer og alt hvad der ellers hører sig til i 

sådan en proces 
 
ASH 

- Får et 1. hovedforløb i 2023 med 20 elever 
 
Konsulentrollen 

- Dette varetages nu af ASH 

- TK spurgte om det er ok, at det er ASH der kommer ud ved godkendelse af virksomheder? ASH 
svarede, at det er helt ok, har ikke haft nogle dårlige oplevelser  

 
Udvalget var ovre og besøge eleverne. 
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3. Aktuel orientering fra Skoleoplæringscentret 
 
Har to elever tilknyttet SOP lige nu. En er i VFP og en er i delaftale, begge med henblik på indgåelse af 
restaftaler. 

 
4. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet 

 
Har pt. 28 elever ude i virksomheder. 
 
Får en del henvendelser fra virksomheder omkring at få en lærling, nogle af dem er desværre ikke særlig 
seriøse. 
 
Rasmus er ved at udarbejde en postkortstander til messen, hvor der kommer postkort for hver enkelt elev. 
Eleverne vil være der fysisk den ene dag, og som postkort den anden. 
Anders og ASH tager alle elever med om torsdagen. 
Skolerne bliver en del af branchestanden, og der vil ikke være noget arbejde i standen. 
 
5. Aktuel orientering fra udvalget 
 

TK 
- Efter messen vil der være fokus på synliggørelse af uddannelsen 
- Der er i branchen snakke om hvordan alle forkortelserne skaber en del forvirring. Der er også forvirring 

om hvem man skal gå til i hvilke situationer. ASH og RDC gjorde opmærksom på, at skolen altid gerne 
hjælper 

- Tax & co. har været ude på skolen og undervise, var det godt? ASH fortalte, at det var det 
- MFFU ansætter en konsulent til at følge op på medlemsvirksomhederne 
- 23. november er der reception for Hans-Henrik Sønnersgaard hos MFFU 
- Hvordan fungerer praktikum? ASH svarede at eleverne sjældent har det med tilbage på skolen. RDC 

forslog, at virksomhederne inviteres inden deres lærling skal på skole til et online møde omkring dette. 
TK synes dette er en rigtig god idé 

- Vil gerne have, at lærlingene sender billeder af ugens arbejde til deres mestre hver uge 
- Stiller sig gerne til rådighed for, at eleverne kan komme ud i virksomheden og få stillet en opgave 
- Vil gerne se ind på grundforløbsprøven og en fornyelse af denne, går videre med dette til LUU hos 

Silkeborg 
- TK fortalte at der vil blive filmet en ny film om bygningsmaler og skiltetekniker. 
 
RDC foreslog, at der i 360 graders bliver lagt film op af hverdagen på skolen. 

6. Elevsituationen på uddannelsen 
 
Har søgt om trepartsmidler, har fået tildelt kr. 75.000,- både i år og til næste år. I år bruges midlerne på at få 
elever ind på uddannelsen, til næste år bruges de til at skaffe lærepladser. 
RDC og ASH har været til møde med FGU Nord omkring kombinationsforløb for elever. Eleverne bliver 
afklaret af FGU. TK foreslog, at man kan vise de små film om uddannelsen til FGU.  
ASH vil gerne have, at virksomhederne tager nogle af FGU-eleverne i praktik. Det er vigtigt at eleverne 
også oplever en arbejdsdag ude i en virksomhed. 
 
Der er også en stor opgave i at få kommunikeret ud, at der nu er frit optag på uddannelsen fra 2023. 
 
RDC ser gerne at GF2 kan få lov at skifte navn, så det bliver bredere og eleverne bedre kan se sig i 
forløbet. 
Eleverne kan nu med et bestået GF2 hos Skiltetekniker få adgang på uddannelsen som Grafisk Tekniker. 
 
Lærerne er ind i mellem lånt ud til GF1, dette gøres blandt andet fordi der ikke er så mange elever, men 
også for at tiltrække GF1-elever til uddannelsen. 
 
7. Skills 

 

• Evaluering 2022 
TEC og Silkeborg synes begge at det var et godt koncept. 
 
Vil gerne afholde et regionsmesterskab. 
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Håber skilte standen får en bedre placering til næste års afvikling – evt. ved siden af malerne. 
 
 
 

• Planlægning af næste års Skills 
Det bliver samme setup som i år. Vil dog gerne have løftet bilerne op i højden, så de bliver mere 
synlige. 
 
Der skal være flere til at bemande standen. 
 
Prøv, mærk og føl kan evt. re-tænkes, der skal stadig være noget folkeskoleeleverne kan tage med 
hjem. 
 

8. Struktur (opdeling) GF2 
 

Det er giver en del udfordringer at håndtere opdelingen af grundforløbet i 10/10 modellen. Elevens 

retssikkerhed bliver truet af opdelingen, hvis eleven bliver opsagt i perioden mellem de to 10 ugers forløb. 

Der er meget mere administrativt arbejde omkring opdelingen af grundforløbet. 

 
9. Eventuelt 
 
TK går ind i uddannelsesudvalget hos Danske Malermestre, skal til første møde på torsdag. 
 
TK følger op på hvornår der skal ses ind på uddannelsesbekendtgørelsen igen. 

 
Der skal ses ind på hvor faget bevæger sig hen, der kunne inviteres forskellige repræsentanter til et  
fyraftensmøde omkring dette. TEC overvejer hvem der eventuelt kan inviteres, det skal ikke være en for 
stor gruppe. Fokus skal være på fagets vækst. 
 
 
 

 
Punkter til næste møde: 

• Virksomhederne inviteres til kort online møde omkring praktikum  

• Fyraftensmøde om branchens fremtid 
 
 
LUU Skilt afholdes i 2022: 
16. november – starter med morgenmad og snak med GF2 
 
LUU Skilt afholdes i 2023: 
1. februar 
3. maj 
30. august 
22. november 
 

 


