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LUU - Det Lokale Uddannelsesudvalg, Elektriker 
 

Referat fra elektrikernes lokale uddannelsesudvalgsmøde nr. 128 
                     torsdag den 25. november 2021 
 
 
 
Mødedeltager: Karen Gilbro Nielsen, DEF (KGN) 

Henrik Bossen, Kemp & Lauritzen (HB) 
Claus Borup, DEF (CB) 
Morten Rude, DEF (MRU) 
Martin Johansen, SIF Gruppen A/S (MJ)                           
Christian Cremonesi, NEXT (CCK) 
Jørgen Gorm Hansen, EVU (JGH)  
Uddannelseschef Tue Hækkerup, TEC (THAE) 
Uddannelsesleder Gitte Holmsgaard, TEC (GHO) 
Uddannelsesleder Michael Elbo, TEC (ME) 
Værkfører Praktikcenter, Per Bo Christiansen, TEC (PBCH) 
 
 

  
Referent: Sanne H. Jørgensen 

 
   
Afbud: Peter Strøm, El- Strøm (PS), Elevpræsentant Sune Udbjørn, TEC, 

Uddannelsesleder Gitte Ankjær Clemmensen, TEC (GAC), Uddannelsesleder 
EUX Ida Margrete Plesner Thomsen, TEC (IMPT), Johnny Agerby, NEXT (JA) 

  
Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra den 16. september 2021 

2. Meddelelser fra formandskabet og orientering fra organisationerne 
a. Skuemesterrapporter 

3. Nyt fra elevrepræsentant  
4. Nyt fra TEC 

a. Generelt 
b. Frafald GF2 – status v/ ME 
c. Opdatering H1 – status v/ME 
d. AMU v/ GAC 
e. EUX v/ IMPT 
f. Praktikcentret v/PBCH 

 5. Nyt fra NEXT 
6. Nyt fra EVU  
7. Eventuelt  
8. Næste møde: Planlægning af mødedatoer for 2022  
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Ad. 1. Godkendelse af referat fra den 16. september 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
   
Ad. 2. Meddelelser fra formandsskabet og orientering fra organisationerne 
 KGN meddelte, at mødeleder posten går på skift i udvalget. 

KGN orienterede, at der er sendt et forslag til TEC om hvordan dagsorden for 
3 partsforhandlingen fremadrettet kunne se ud. Det er endnu ikke drøftet med 
THAE, GHO og ME. 
Beslutningen bliver sendt ud sammen med referatet. KGN sender det til SHJ. 
 
HB vil gerne have, at JGH har et oplæg til næste møde (17. marts 2022) om 
formålet med LUU udvalget, hvilke ansvar der ligger samt hvilke forventninger 
der er til hinanden i LUU udvalget. 

   
Ad. 3. Nyt fra elevrepræsentant  
 KGN orienterede, at den nye elevrepræsentant skal med på infomøde for at høre 

hvad elevrepræsentant rollen indebære i LUU udvalget. 
   
Ad. 4. Nyt fra TEC 
 a. Generelt  
 THAE orienterer, at coronaen er i fuld gang igen på TEC. Det er både elever samt 

personale, som er ramt i øjeblikket. El afdelingen er hård ramt. Der gør at der 
desværre bliver flyttet lidt rundt på holdene samt moduler. 
Der bliver spurgt indtil hvordan TEC forholder sig, hvis eleverne ikke har/vil vise 
coronapas. THAE meddeler, at vi har ikke hjemmel til at gøre noget endnu. 
 
GHO orienterede, at vi har/bruger et sms system (UMS) som hurtigt kan informere 
alle elever, hvis der skal fremvises coronapas, bruges mundbind osv. inden de møder 
ind på skolen. 
HB kunne godt tænke sig, at LUU udvalget bliver informeret på lige fod med eleverne 
når der er restriktioner på TEC. 
 
THAE orienterede om TEC strategien vedrørende miljø, bæredygtighed osv. Vi regner 
med at bestyrelsen forholder sig til dette frem til årsskiftet. Der kommer mere info på 
et senere tidspunkt. 
 
THAE orienterede om den nye incitament struktur vedrørende praktikcenter eleverne.  
 
THAE informerede om hvor står vi med uddannelsen på den store bane. Vi bruger 
alle de kvadratmeter vi har i øjeblikket på Frederiksberg og kan dermed gennemføre 
de aktiviteter vi har gang i.  
 
THAE orienterede, at direktionen har sendt budget til bestyrelsen, som vi regner med 
bliver godkendt på bestyrelsesmødet den 13. december. 

   
 b. Frafald GF2 – status v/ME 
 Vi har fået mange elever igennem. Vi har efterhånden også fået løftet vores 

undervisere. Der er ligeledes kommet nye undervisere til på GF2. 
 
Vi bliver stadig nød til at se ind på hvordan vi kan gøre det anderledes i forhold til det 
frafaldet. Der er mange elever, som ikke rigtig har sat sig ind i selve uddannelsen og 
ved hvad den indeholder. De er ikke helt parate til at starte på elektrikeruddannelsen. 

   
 c. Opdatering H1 – status v/ME 
 Det er lidt den samme historie som på GF2, men der er kun lidt fravær. 

Vi har 8 nye undervisere og der er 6 af de ”Gamle” som ikke længere er på TEC og 
dermed er vi i mål personalemæssigt. 
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Vi har 4 klasser som køre med dobbeltundervisere på, så vi kan få oplært de ny 
undervisere og uddannet dem, så de ved hvad de går ind til. På sigt skal de nye 
undervisere også på DEP uddannelse. 
 
Vi har som noget nyt indført ”Praktikmål for elektrikeruddannelsen” – her har vi et godt 
værktøj liggende som vi bruger nu for at høre virksomherderne om hvad eleven laver 
ude i virksomheden. Vi har kun en positiv dialog omkring dette.  
 
Praktikmålene på modulerne – er der det spørger HS. GHO siger at det er der.  
Der bliver spurgt ind til modul 1.10 og hvornår det kommer. GHO vil gerne udvikle på 
det - GHO vender tilbage. 

   
 d. AMU  
 THAE orienterede, at AMU El flyttes fra GAC og over i afdelingen pr. 1. januar 2022. 

AMU udbuddet er planlagt for 2022.  
Vi gør hvad vi kan for at få det til at køre i overgangsfasen. 

   
 e. EUX  
 THAE orienterede, at der har været en god dialog med mestrene i forhold til H1 

problematikken.  
   
 Praktikcenter v/ PBCH 
 Vi er flyttet fra Ballerup og ud til Hvidovre. Alt er tømt i Ballerup. Vi mangler stadig en 

lille smule, men ellers er alt på plads. 
 
Afgang af elektriker lærlinge fra praktikcentret 2021: 
Fra 1. januar til 10. november har 12 fået en uddannelsesaftale med en virksomhed. 
4 er blevet udlært/svendebrev. 18 er vurderet ikke egnede. 17 har valgt selv at stoppe 
efter egent årsag og 7 er overflyttet til andre praktikcentre. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt 6 instruktører hvoraf den ene går på pension. 
 
Der er elever i Praktikcentret som ikke har noget kørekort. Eleverne skal have et 
kørekort som elektriker, vvs osv. 
Der bliver spurgt indtil om PBCH kunne tage kontakt til Hvidovre vedrørende kørekort 
til eleverne. Per undersøger om det er muligt i Hvidovre. 

   
Ad. 5. Nyt fra NEXT v/ CCK 
 Vi har også stadig et stort frafald på GF2. 

Der startede 51 elever i august, hvoraf de 31 er indstillet til GF2 grundprøven. Det er 
stadig for lavt og det skal der gøres noget ved. 
 
Eleverne har givet udtryk for, at der er for lidt praktik i forløbet og for meget 
undervisning. Det er mest de yngre elever, som syntes der er for meget skolegang. 
 
Det er planlagt at på vores møder i 2022 skal både faglærere samt grundfagslærerne 
deltage. På disse møder vil der blive drøftet frafald samt klasseledelse.  

   
Ad. 7. Nyt fra EVU v/JGH 
 Der arbejdes stadigvæk på at få midler til de ekstra 5 uge på H1. Den er ikke opgivet. 

 
Der køre i øjeblikket test med hensyn til svendeprøvesystemet. Det kommer til at 
fungerer og det er næsten ved at være oppe at køre. 
 
Vi arbejder i øjeblikket på at få udarbejdet et nyt system vedrørende censor til 
eksamen. Der bliver brugt meget tid på det administrative arbejde, så derfor afprøver 
Jonna Jensen det nye system for at se om det vil lette arbejde. 
GHO meddelte, at modulvælgeren kan være en udfordring for de små virksomheder. 
KGN mener, at modulvælgeren også bør indholde hvad den enkelte elev skal kunne 
og hvad den enkelte virksomhed kan tilbyde eleven. JGH ser på det. 
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I forbindelse med 3 partsforhandlingen, så mistede vi desværre en lærling som blev 
tilbudt noget andet. Der kommer en ny den 5. januar 2022 til at hjælpe med at trække 
de data som vi har brug for. 
 
Der har lige været bestyrelsesmøde som har godkendt de opgaver der er. Men der 
skal ses ind på kvaliteten af prøverne – det gælder også på landsplan.  
 
ME orienterede, at JGH har været på besøg vedrørende hvorfor der ikke skal være en 
karakter på den skriftlig prøve, men kun den mundtlig prøve. 
Det er en efterspørgsels fra undervisere samt skuemester - hvordan det er en samlet 
karakter for både den skriftlige samt mundtlig prøve. 
JGH meddelte, at de er i gang med en spændende dialog og samarbejde mellem det 
faglig udvalg, EVU, skuemestre samt skoler som en samlet enhed. 
 
Vi har nogle rapporter undervejs: 
- Elektrikeruddannelsen - Ramme i industrien. 
- Den grønne omstilling.  
 
DM Skills køre som det skal. Der er fundet 5 som skal med. 

   
Ad. 8. Eventuelt  
 Ikke noget til eventuelt. 
   
Ad. 9. Næste møde: Planlægning af nye mødedatoer for 2022. 
 Mødedatoer. 

- 17/3 - mødet afholdes hos PBCH i Praktikcenteret (Hvidovre) 
- 2/6 - mødet afholdes hos NEXT i Ishøj 
- 22/9 - mødet afholdes på TEC 
- 24/11 - mødet afholdes på TEC 

 


