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Velkommen til Mathias, som er ny elevrepræsentant for finmekanikerlærlingene.  
 
Mødet startede med en kort præsentationsrunde.  
 
  



 
 

Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde 
 

Intet til dette punkt.  

Ad. 2: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser  

Siden sidste møde har der været fem virksomhedsgodkendelser.  
Der er blevet godkendt tre låsevirksomheder samt to våbenvirksomheder (Forsvaret).  
Roskilde Universitet er ved at blive godkendt til at tage finmekanikerlærlinge og så 
kommer der flere godkendelser hos Forsvaret.    

Øvrig information 

Der er travlt uden hos virksomhederne og det er svært at få nye medarbejdere.  
 

Hos Elos har man benyttet sig af flere alternative tiltag ifm. at gøre opmærksom på 
virksomheden og faget.   

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget 
 

Kan tilslutte sig, at der er mangel på folk og det er vanskeligt, at skaffe nye medarbejdere. 
Virksomhederne er nu begyndt at ”stjæle” fra hinanden.  

Ad. 4: Meddelelser fra skolen 

Status på låsesmedeområdet 

For første gang oplever vi, at der er flere lærepladser end elever inden for 
låsesmedeområdet. 
 
Har i 2. hå 2022 oprettet ekstra AMU-kurser for at hjælpe branchen. Det afprøves at 
gennemføre kurser med 50 kursusdeltagere.  
 
Har i 3. kvt. 2022 i alt 31 lærlinge på skoleophold på hovedforløbet. Lærlingene er fordelt 
på hhv. H2 og H3.  
Ud over H2 og H3 lærlinge, er der to lærlinge inden på H4 svendeprøve.  

Status på finmekanikerområdet 

I uge 32 lige efter sommerferien havde vi en udfordring på hovedforløbet, da Matthew 
havde ferie og vores vikar meldte fra. Dette blev løst ved, at Jørgen fra oplæringscentret 
hjalp. Det samme gør sig gældende d.d., hvor Matthew er syg.  

Status på våbenmekanikerspecialet 

Forsvaret er ved at få godkendt flere kaserner til at tage våbenmekanikerlærlinge.  
De sidste godkendelser skal være foretaget senest uge 38. Dette er et krav fra Forsvaret.  
Lærlingene i Forsvaret skulle gerne kunne påbegynde til januar 2023.  
 

Der var en god debat omkring Forsvaret, våbenmekanikerspecialet og skoleforløb.  

Status på GF2 finmekaniker 

Der var tilmeldt 26 elever til opstart den 4. august 2022.  
Efterfølgende er nogle elever meldt ud og et par er skiftet fra ortopædistuddannelsen til 
finmekanikeruddannelsen. Vi er nu på 24 elever. 
Fordelingen er 12 elever ønsker at blive finmekaniker og 12 elever ønsker at blive 
låsesmede.  



 
 

 
Generelt er der kommet alt for få elever ind på skolens grundforløb. Dette gør sig 
gældende for næsten alle uddannelsesområder.  
 

Der var en god debat omkring hvorfor så få søger ind på erhvervsuddannelserne og 
hvordan man får flere til at søge ind.  

Lærepladsen.dk 

Opfordring til virksomhederne, at de benytter lærepladsen.dk, når de står og skal bruge 
en ny lærling. 

Status på flytning 

Der er ikke sket så meget omkring flytningen til Lyngby siden sidste møde.  
Der arbejdes lige nu med planer for ny- og ombygning og indretning på campusserne i 
Gladsaxe og Hvidovre.  
Der skal bruges mange penge, så TEC er interesseret i nogle gode og langtidsholdbare 
løsninger.  
 

I afdelingen er vi begyndt at kigge ind på hvilket udstyr, der skal med og ikke skal med. 
Samtidig er der et stærkt fokus på samarbejde om eksisterende og nyindkøbt udstyr til 
finmekanikeruddannelsen med SkoleOplæringsCenter og EUD.  

Nyt tiltag på GF2 finmekaniker 

Det er besluttet at indføre CNC-undervisning på GF2 i egen afdeling. I første omgang 
bliver dette gennemført i uge 39 og når vi modtager vores nye CNC Haas desktop 
modeller, bliver graden af CNC i undervisningen øget.  
De sidste par år har vi samarbejdet med Next Industriteknikerne om CNC-undervisning af 
finmekanik GF2 eleverne.  

Valgfag låsesmede 

Ved gennemgang af vores elevplanlægning har vi desværre konstateret, at nogle 
låsesmedelærling ved en fejl ikke er blevet planlagt med valgfag. Dette er nu ved at blive 
planlagt, og der vil blive sendt et brev ud til hhv. virksomhederne og lærlingene for dem 
dette måtte vedrøre.  

Bekendtgørelse/uddannelsesordning 

Kort gennemgang af ændringer, der er tilføjet i den nye bekendtgørelse/-
uddannelsesordning. 
Bilag der blev gennemgået på mødet udsendes med dette referat.  
 
Link til uddannelsesordning. https://hentdata.stil.dk/  

Welltec 

Skolen har haft kontakt til Welltec, og tilbagemelding er, at de vil rette op på forholdene 
for deres finmekanikerlærlinge.  

Ad. 5: Meddelelser fra SkoleOplæringsCentret 
 

Der er pt. 10 lærlinge i SkoleOplæringsCentret, hvoraf den ene lærling er på skoleophold.  
To af lærlingene er fra det GF2 optag, der afsluttede inden sommerferien.  
Har talt med et par stykker af lærlingene, om de evt. burde afslutte efter Trin 1 som 
Finmekanikassistent.  
 
Der er en generel nedgang på lærlinge inden for alle uddannelsesområder i 
SkoleOplæringsCentret.  
 
De nye CNC-maskiner er endnu ikke landet i Europa. Forventer at modtage dem inden for 
et par uger.  

https://hentdata.stil.dk/


 
 

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter 

Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede 

Mange elever synes, at der mangler faglighed på låsespecialet. Opgaverne er for lette, de 
bliver for hurtig færdig, og der er ikke ekstra opgaver. Det er specielt inden for 
værkstedsfagene, at dette gør sig gældende.  
Ønsker opgaver fra den første dag man møder ind på et skoleophold og ikke først på dag 
to.  
 
Der skal findes en ny elevrepræsentant, da Mads skal til svendeprøve og derfor stopper 
som elevrepræsentant.  

Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne 

På GF2 mangler der også ekstraopgaver til de elever, der er hurtig færdige.   
 
Undrer sig over at det kun er Ny ME elever, der bliver tilbudt undervisning i Inventor.  
Det vil give god mening, hvis der bliver indført undervisning i Inventor på GF2.  

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

Vi arbejder med tre indsatser: 

• Eleverne være synlige på lærepladsen.dk og de skal være aktivt søgende. 

• Mere opsøgende arbejde, med fokus på bl.a. det Jyske. 

• Kurser for virksomheder der omhandler hvordan de får en læring, hvilke 
medie/platforme findes der, hvordan kan de følge deres egen lærling omkring 
skoleophold o.l.  

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

Det gamle AUB projekt ”Ekstra uddannelsesaftaler på finmekanikerområdet”, der i første 
omgang løb i perioden 1. august 2020 til 1. august 2021, blev forlænget pga. corona.  
Projektet er nu afsluttet.  
Der har været kontakt til flere virksomheder, der ikke ønskede finmekanikerlærling pga. 
manglende CNC-undervisning i uddannelsen.  
Det er bl.a. det arbejde vi har lavet i dette AUB-projekt, der har medført en mere 
tidssvarende bekendtgørelse for finmekaniker-specialet samt en ny struktur og nyt indhold 
i låsesmede-specialet.  
Ny bekendtgørelse/uddannelsesordning blev vendt under pkt. 4.  

Ad. 9: Status på mestermappe 
 

Forslag til hvordan mestermappen kan opbygges og forslag til indhold blev gennemgået. 
Bl.a. er der ønske om, at den indeholder praktikmål på alle specialer. Mestermappen 
bliver udarbejdet i 2 dokumenter – et med mål for specialet og praktikmål, et med diverse 
praktiske oplysninger om uddannelsen, samarbejdet med TEC o lign. 
Bilag udsendes med dette referat.  

Ad. 10: Status på materialer ifm. virksomhedsgodkendelser 
 

Blev vendt under pkt. 9.  
  



 
 

Ad. 11: Næste møde 
 

Næste møde afholdes mandag den 14. november 2022, kl. 12.00-15.00 hos TEC i 
Ballerup.  
 

Ad. 12:  Eventuelt 
 

Intet til dette punkt. 
 
 

 

 

Opfølgning på kommende LUU møde for maskin og værktøj 
 

EMNE ACTION 

Status på Mestermappe chag 

 
 

 

Bilag  

• Ny bekendtgørelse - ændringer 

• Mestermapper – finmek, våben og lås 
 
 

 
 
 
 
Tak for god ro og orden. 
 
 


