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Referat - LUU Skiltetekniker 
 
Dato: Mandag den 12. december 2022 kl. 8.30-11.30 
 
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 
 Søren Kjærsgaard MFFU SK 
 
Afbud: Maria Brix Malerforbundet MBR  

Britt Christiansen  TEC, Praktikcenter BEC 
 

Referent: Marianne Rydiander TEC, sekretariatet MRY 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Aktuel orientering fra skolen 
3. Aktuel orientering fra Skoleoplæringscentret 
4. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet 
5. Aktuel orientering fra udvalget 
6. Grundforløb 
7. Virksomhederne inviteres til kort online møde omkring praktikum 
8. Fyraftensmøde om branchens fremtid 
9. Eventuelt 

 
TK bød velkommen til Søren. 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referatet blev godkendt. 
 
Snak med GF2-eleverne flyttes til næste møde. 
 
2. Aktuel orientering fra skolen 

 
RDC 
- Erhvervsskolesektoren oplever på landsplan et faldende elevtal  

o Er udfordret ift. trepartsaftalen, skolerne straffes økonomisk hvis eleverne ikke får læreplads inden 
grundforløbets afslutning 

o Der er på landsplan fyret ca. 500 medarbejdere på de tekniske skoler 
På TEC er der opsagt 16 medarbejdere i sidste måned, alle medarbejdere er berørt af dette 

o RDC har på eget området kunne ”nøjes” med ikke at genbesætte en stilling og flytte en 
grundfagsunderviser til en anden undervisningsafdeling på Frederiksberg 

o Der ses fortsat ind på besparelser på hele skolen 
o Bygningsstrategien fastholdes, så der skal stadig bygges til i Gladsaxe 

▪ Smed, GF1, Finmekaniker, Ortopædist og Låsesmed flytter fra Ballerup til Gladsaxe 
▪ Der bygges en 1. sal på bygning 4, som planen ser ud lige nu 
▪ I den nye bygning flytter EUX ind sammen med Køletekniker og VVS, samtidig bliver det et 

showroom for de bæredygtige uddannelser 
▪ Planen er, at de to sidste lokaler til skiltetekniker bliver bygget om, så de passer til 

uddannelsen 
▪ Fokus på at bygge til fremtiden 

o Der ses ind på, hvordan der kan tages flere elever ind på de forskellige hold 
- Der er 12 elever på GF2, 5 har en uddannelsesaftale og 3 har lovning på en uddannelsesaftale 
- Har en bestand på 31 elever med registrerede uddannelsesaftaler 

o 17 har ordinære aftaler 
o 7 har kortaftaler 
o 5 er i Ny mesterlæreaftaler 
o 2 er i restaftaler 
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- Da der var flest elever i Praktikcentret var der 128  
- Silkeborg og TEC har nogenlunde samme elevtal 
- Elevtallene blev drøftet, det optimale for uddannelsen ville være en bestand på ca. 60 elever 

o Underviserne og vejlederne på TEC har gjort meget for at gøre opmærksom på, at uddannelsen 
findes. Dette kan ses i tilmeldingstallet til GF2 til januar 

o En garanti for læreplads, som på maler, er et tiltag der hjælper  
o En plads i LUU kan gives til en der ikke er organiseret  
o Uddannelsen til Grafisk Tekniker lider under faldende elevtal på samme måde som Skiltetekniker 

 
ASH 

- Der er 4 der mangler uddannelsesaftale på det nuværende GF2 

- 9. januar starter et 2. hovedforløb med 7 elever 

- Til marts starter et HF1 med 20 elever 

- Har en udfordring med, at virksomhederne ikke deltager i inviterede arrangementer. Derfor er der blevet 
oprettet en online platform til præsentation af elever og skolen 

- Har kontakt til de 11 FGU-skoler der har grafiske uddannelser 

- Fra 2023 bliver der målrettet fokus på at få virksomhederne på banen 
 
TK orienterede om, at nogle mestre med elever i Ny mesterlære har udfordringer med, at dansk er på for 
højt et niveau. Vil gerne have, at skolerne arbejdere videre med dette i 2023. 
RDC orienterede om hvad der undervises i på højere niveauer end F.  
SK fortalte, at en niveauændring vil man godt kunne se ind på. RDC mener, at både TEC og Silkeborg 
hurtigt kan blive enige om at denne ændring vil være en god idé. 
 
TK har gjort en del for at inddrage svendene i både udvælgelsen af ny lærling og det at følge eleverne mens 
de er på skole. Dette har haft positiv effekt i virksomheden. 
 
3. Aktuel orientering fra Skoleoplæringscentret (SOP) 
 
Der er to elever tilknyttet SOP, begge er i delaftale. 

 
4. Aktuel orientering fra EUD-sekretariatet 

 
Er taget under punkt 2. 
 
5. Aktuel orientering fra udvalget 
 

TK 
- Flere virksomheder er meget påvirkede af alle de økonomiske udfordringer, både pga. stigende 

energipriser, stigende materialepriser og lignende 
- Flot resultat med bronze til svendeprøven i torsdags 
- Glæder sig til Skills 

o Skolerne deler opgaven, Silkeborg har stafetten da det afholdes i Jylland 
- Er det en idé af afholde et kort online møde hvor Skills drøftes? RDC indkalder til dette 
 
SK 
- Præsenterede sig selv 
- Er ansat som konsulent ift. sikring af opnåelse af mål i trepartsaftalen 
- Vil sammen med Niels Håkonsson komme på besøg hos de forskellige LUU 
 
6. Grundforløb 
 
Vil gerne have grundforløbsprøven ændret. SK opfordrede til, at TEC skal komme med løsningsforslag. 
 
ASH gjorde opmærksom på, at underviserne udfordrer eleverne på forskellige plan i den daglige 
undervisning. Eleverne skal også selv opsøge udfordringerne. 
Synes opgaven mangler det kreative aspekt. 
 
RDC gjorde opmærksom på, at skolerne har en udfordring omkring, at alle elever skal igennem 
grundforløbet på 20 uger. Nogle eleverne er længere tid om at opnå målene for grundforløbet end andre. 
 
TK foreslog, at eleverne sender ugentlige opdateringer til den virksomhed de har været i praktik i. RDC 
pointerede, at virksomheden skal godkende at modtage dette. 
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7. Virksomhederne inviteres til kort online møde omkring praktikum 

 
Mødet skal planlægges op til et hovedforløb, hvor både elever og virksomheder inviteres til mødet. 
 
RDC foreslog, at mestrene bliver ringet op inden afholdelse af mødet i håb om at flere så vil deltage.  

 
8. Fyraftensmøde om branchens fremtid 

 
Skolen vil gerne bakke op om dette. Det kommer an på hvad formålet med mødet er ift. hvem der skal 
inviteres. RDC ønsker, at der inviteres mange som muligt til sådan et møde.  
En gulerod kunne være at få indflydelse på uddannelsen og eventuelt en plads i LUU. 
 
Er det evt. noget der drøftes på branchemødet hvor Silkeborg også deltager? RDC kommer med et udkast til 
indhold. 
ASH og RDC kommer med bud på dato i uge 19 eller 21, det skal starte kl. 15.00. 

 
9. Eventuelt 
 

CJ 
Har foreslået sin bopælskommune (Faxe Kommune), at afholde mini-Skills for elever i kommunens 7. 
klasser. 
 
RDC 
26. januar kl. 19-21 er der uddannelsesaften på TEC Gladsaxe. Her deltog nogle virksomheder sidste år, i år 
er der flere virksomheder.  
 
 
 

 
Punkter til næste møde: 

•  
 
 
 
LUU Skilt afholdes i 2023: 
28. februar 
3. maj 
30. august 
22. november 
 

 


