
1 

 
 

LUU - Det Lokale Uddannelsesudvalg, Elektriker 
 

Referat fra elektrikernes lokale uddannelsesudvalgsmøde nr. 131 
torsdag den 22. september 2022 

 
 
 
Mødedeltager: Karen Gilbro Nielsen, DEF 

Henrik Bossen, Kemp& Lauritzen 
Peter Strøm, El- Strøm 
Morten Rude, DEF 
Claus Borup, G4S                  
Johnny Agerby, NEXT 
Jørgen Gorm Hansen, EVU 
Henrik Priskorn, EVU  
Uddannelseschef Tue Hækkerup, TEC  
Uddannelsesleder Kristian Kildemoes Foss, TEC 
Uddannelsesleder Michael Elbo, TEC  
Uddannelsesleder EUX Thomas Palmelund Johansen, TEC 
Praktikcenterleder for Skoleoplæringscenter Per Bo Christiansen, TEC 
Inspektør Skoleoplæringscenter, Walther Hørmark, TEC 
Salgskonsulent Morten Almlund, TEC 
Carsten Petersen TR, Elcon 
 

  
Referent: Sanne H. Jørgensen 

 
Afbud: Lars Rask Nielsen, DEF, Martin Johansen, SIF Gruppen, Sune Udbjørn, 

elevrepræsentant TEC, Ida Margrete Plesner Thomsen, TEC, 
Uddannelsesleder Gitte Holmsgaard, TEC, Christian Cremonesi, NEXT 
 
 
 
 
 
 
 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra den 17. 2022 
2. Nyt fra EVU v/JGH 

- Generelt 
3. Nyt fra branchen 

a. Dansk El- forbund 
- Genstart AMU for elbranchen v/KGN 
- Videreføres af uddannelses ambassadør v/KGN 

b. Tekniq  
c. Branchens behov /spørgeskemaundersøgelse  

4. Nyt fra Praktikcenter v/PBCH 
a. Generelt statistik (Bilag) 
b. Klagesager 

 5. Lærepladser/uddannelsesaftaler 
6. Nyt fra NEXT 

a. Generelt 
c. GF2 



2 

 

 
 
 
 

d. Klagesager 
7. Nyt fra TEC 

a. Generelt v/THAE 
b. GF2 v/ME & KKF 
c. H1 v/ME 
d. AMU v/GHO 
e. EUX v/TPJ 
f. Klagesager 

8. Nyt fra elevrepræsentant v/SU 
9. Eventuelt   
10. Næste møde: Den 24. november på TEC inkl. julefrokost 

  



3 

 

Ad. 1.  Godkendelse af referat fra den 17. marts 
 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
   
Ad. 2.  Nyt fra EVU v/JGH 
 a) Generelt 

Ansøgningen om godkendelse de ekstra 5 uger på hovedforløbet er stadig i 
gang. Vi skal til at overveje hvordan de ekstra 5 uger skal planlægges.  
 
THAE gav udtryk for sin bekymring vedrørende de ekstra 5 uger på 
hovedforløbet, da det vil kræve flere ressourcer samt kvartmeter på 
Frederiksberg. 
JGH sender mere information ud omkring de 5 ekstra uger.  
 
JGH orienterede at udviklingsredegørelsen 2023 for elektriker-
uddannelsen bliver sendt ind i løbet af oktober måned. 

 
 
I morgen den 23. september lukkes der for puljeansøgningen for projekter. 

  
   
Ad. 3. Nyt fra branchen 
 a) Dansk el- forbund 

-     Genstart AMU for elbranchen (Bilag) 
KGN fremlagde og gennemgik sliden ”Efteruddannelse på arbejdspladsen” og hvad 
tanken bag er samt ligeledes fremadrettet i forhold til efteruddannelse. Den fremviste 
slids sendes ud sammen med referatet. 

 
KGN og Carsten Petersen fra Elcon fremviste og orienterede om hvordan DEFs 
kursuskatalog/platform ser ud og hvordan det virker.  
Der er enighed om, at det er en rigtig god ide at udvikle kursuskataloget. 

 
- Videreføres af uddannelsesambassadør  

 Der er ikke noget til punktet. 
   
 b) Tekniq 
 HB orienterede, at der er kommet en ny medarbejder i Tekniq i stedet for Kelvin, som 

er stoppet. 
   
 c) Branchens behov/spørgeskemaundersøgelse 
 HB orienterede, at der har været en dialog vedrørende brugen af CRM systemet, og 

har fået go til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse.  
Skal have en snak med THAE om der eventuelt skulle være mangler eller tilføjelser i 
undersøgelsen. 
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Ad. 4. Nyt fra Praktikcenter v/PCBH 
 a) Generelt statistik (Bilag) 

PCBH fremlagde Skoleoplæringcentret (SOP) elevtal fra bilag pr. 14. september 2022.  
 
PCBH orienterede, om at det nu blevet således, at det er eleven selv som skal løfte 
bevisbyrden i forhold til at have mistet sin læreplads.    
 
Vi har 3 medarbejdere som er kommet over i MEs afdeling. Det gør så at vi på 
nuværende tidspunkt mangler medarbejdere. Der er udarbejdet et stillingsopslag, hvor 
ansøgningsfristen slutter fredag den 23. september.   
 
Vi har fået bevilget midler til at købe noget udstyr samt fået stillet et par servicebiler til 
rådighed.  
 
Vi har nogle lærlinge som er på kort uddannelsesaftale som snart er færdig med deres 
uddannelsen, men som mangler en del af deres skoleopholdet. Det er et stort 
problem, som der skal kikkes på, da vi nu står i den situation, at de skal nå at få lært 
en del inden de afslutter deres forløb. 
 

a. Klagesager 
Der har været én klage siden sidst, men den er behandlet. 

   
Ad. 5. Lærepladser/uddannelsesaftaler v/MAL (bilag) 
 MAL fremviste og orienterede om tallenene for januar/ marts/ august optag ”Elektriker 

– GF2 elever med uddannelsesaftaler, status optag 2022 pr. 8/9 2022”.  
 
Mener at lærerpladsen.dk er ikke skarp nok til det vi skal bruge den til. Vi er derfor i 
gang med at udvikle noget andet som giver mening at arbejde med. 
Selve aftalerne gælder først når de er registreret i lærerplads.dk. 
 
THAE meddelte, at det er vigtigt at aftalerne bliver udarbejdet på GF2 med underskrift. 
HB kunne godt tænke sig, at EVU tog det med hjem for at få tydeliggjort spillereglerne 
og få dem helt på plads. 

   
Ad. 6. Nyt fra NEXT v/ JA 
 a. Generelt 

JA orienterede om tallene samt det store frafaldet for Ishøj. Tilgangen til uddannelsen 
i Ishøj har ikke været særlig god - der har været en væsentlig nedgang. 
Vores konsulenter løber meget stærkt i øjeblikket i forhold til at få eleverne ind på 
lærerpladsen.dk.   
 

b. GF2 
Ikke noget hertil. 
 

c. Klagesager 
Vi har i øjeblikket én sag. 

   
Ad. 7. Nyt fra TEC  
 a. Generelt v/THAE 

Vi har ansat en ny uddannelsesleder på el- området ved navn Kristian Kildemoes 
Foss (KKF), som skal overtage GF2 fra ME samt at have fokus på det pædagogiske 
område og den pædagogiske kvalitet.  
ME har stadig H1 samt får ansvaret for det fagfaglig spor. GHO har stadig modulerne 
& AMU El og får ansvar for den tværgående administration. 
 
THAE orienterede kort om ”Oversigt: Udbud af moduler (inkl. EUX) på TEC – 2022, 
GF2, H1 & EUX GF2 & H1 (bilag). 
 
På vores næste optag (oktober) er der på nuværende tidspunkt 95 i forhold til sidste 
år, hvor det lå på 75 på Frederiksberg.  
I Ballerup er oktober optaget væsentlig bedre end det var på august optaget. 
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TEC har fået tildelt midler til den grønne omstilling af uddannelserne, det bliver fordelt 
ud på 2 puljer – det materielle og på uddannelserne. 
 
Vi har også søgt om midler til værktøj i forhold til at afprøve Blended Learning. 
 

b. GF2 v/ME 
ME orienterede, at der var 14 elever som ikke mødte op til august optaget.  
Vi har udarbejdet en anden model i forhold til fordelingen af eleverne i klasserne, 
således at der er 2 merithold, et blandingshold med både unge og lidt ældre elever 
samt 2 unge hold. 
 
ME informerede, at eleverne kommer ud i en uges praktik, så de har mulighed for at 
se hvordan det forgår ude i en virksomhed og forhåbentlig får de også en læreplads 
med hjem. 
 
ME meddelte ligeledes at vi mangler en ca. 7 – 8 medarbejdere på nuværende 
tidspunkt. Vi er gode til at låne undervisere af hinanden, også fra EUX området. 
 
Vi har i samarbejde med EVU udarbejdet et nyt program, således at eleverne får 
deres matematik op på E- niveau. Det er EVU som har betalt for dette program. 
 

c. H1 v/ME 
Ikke noget hertil. 
 

d. AMU v/THAE (bilag) 
THAE orienterede om kurserne i forhold til AMU oversigten (bilag). 
 

e. EUX v/TPJ 
Det går godt på EUX. Der var et lidt højre frafald på GF2 på sidste holdopstart, men 
det er noget vi meget opmærksom på.  
Vi har ingen H1 holdopstart her i efteråret, da vi har lavet et nyt rul på H1 området. 
Der kommer først H1 hold igen til foråret. 
 
TPJ orienterede, at EUX og GHO er gået sammen om at se ind på modulerne i 
forhold til at få udarbejdet et sammenspillet.  
 

f. Klagesager 
Vi har ikke nogen klagesager og det har der ikke været længe, orienterede ME.  
 
THAE meddelte, at vi har gjort mere ud af at få en bedre dialog mellem skole og 
virksomhed. Det gør en stor forskel når begge parter er informeret om, hvordan det 
går med den enkelte lærling. Det giver mulighed for hurtigt at reagerer, hvis der skulle 
opstå en eller anden problemstilling. 

   
Ad. 8. Orientering om TEC- overvejelser om en ny AMU tilgang og drøftelse af 

modellen (bilag) 
THAE orienterede kort om bilaget ”Oversigt: AMU kurser 2022. 
 
THAE spørger indtil om det er modellen vi fremadrettet skal køre? Således, at der skal 
være færre kursusudbud på de kurser, hvor der er få tilmeldte eller slet ingen, men til 
gengæld gøres de til garanti kursus.  Der er enighed om at det er modellen. 

  
Ad. 9. Nyt fra elevrepræsentant v/SU 

Punktet udgår. 
  

Ad. 10  Eventuelt 
Ikke noget til eventuelt. 
 

Ad. 11  Næste møde: den 24. november på TEC inkl. julefrokost kl. 12.00. 
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