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Velkommen til Brian, som er med for at se, om det er noget for ham, at blive ny 
elevrepræsentant for låsesmedelærlingene.  
 
Mødet startede med en kort præsentationsrunde.  
 
  



 
 

Ad. 1: Opfølgning fra sidste møde 

Status på mestermappe 
Mestermappe er i proces. Der bliver udarbejdet to forskellige mapper, en til 
finmekanikerne og våbenmekanikerne samt en mappe til låsesmedene. Forventer at 
mestermapperne er klar til næste LUU møde.  
 
Udvalget ønsker, at der, sammen med indkaldelserne til skoleophold, udsendes en plan 
for hvad forløbet indeholder. Det skal bare være en kort beskrivelse og gerne med skitser 
og billeder.  
 

Finmekanikerlærlingene får på hvert skoleophold udleveret en oversigt over hvad deres 
næste skoleophold indeholder.  
 
Det blev besluttet, at på næste møde når mestermapperne er klar, aftales det hvad, der 
skal sendes ud sammen med indkaldelserne til skoleophold.  

Ad. 2: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser 
Er i gang med at godkende Forsvaret til at tage våbenmekanikerlærlinge. Alle 
henvendelser der pr. d.d. er modtaget fra Forsvaret, er blevet godkendt. Har hørt at der 
kommer flere, men de er endnu ikke modtaget.  
Det er usikkert, om det er Forsvaret, der mangler at anmode om godkendelserne eller om 
det er Industriens Uddannelser, der ikke har fået sendt dem videre. Der følges op på 
dette.  
 

Inden for låseområdet har der været nogle få godkendelser og en virksomhed er blevet 
opskrevet til at tage flere lærlinge.  
 
Action:  
PERL kontakter Ian fra Høvelte kasserne omkring manglende henvendelser på 
godkendelser.  

Ad. 3: Meddelelser fra udvalget 

Svendeprøve 
På sidste svendeprøveforløb var der desværre en lærling fra skoleoplæringscentret, der 
ikke bestod svendeprøven.  
Lærlingen fortalte til skuemestrene, at han ikke følte sig klædt på til at gå til svendeprøve.  
Han følte ikke, at han havde lært det han skulle i hans forløb i SOP.  

Svar fra Skoleoplæringscentret 
Der er to sider af denne sag, som der ikke orienteres om her i udvalget.  
Der kan dog informeres om, at lærlingen bl.a. har haft meget fravær under hele forløbet. 
Lige nu overvejer lærlingen, om han ønsker at gå op til ny svendeprøve. Man føler ikke, at 
lærlingen har motivationen til at fortsætte på denne uddannelse. Han taler om at skifte til 
anden uddannelse. 
  



 
 

Ad. 4: Meddelelser fra skolen 

Status på flytning 
Der er tidligere blevet informeret om, at bl.a. finmekanikere, låsesmede og ortopædister 
skulle flytte til Lyngby. Det har efterfølgende vist sig, at en ombygning i de lejede lokaler 
ikke ville blive optimal og det ville samtidigt blive for dyrt. Det er derfor besluttet, at alle 
afdelingens uddannelser flytter samlet til Gladsaxe. Finmekanikere, låsesmede, 
ortopædister og smede vil dermed fortsætte med at være tæt på hinanden som her i 
Ballerup. SOP flytter ligeledes til Gladsaxe og vil også være tæt på, så man kan dele 
udstyr.  

Nedgang på erhvervsuddannelserne 
Der er på landsplan en nedgang på ca. 18% på erhvervsuddannelser.  
 

Nedgangen gør sig desværre også gældende på TEC og man har derfor været inde og se 
på besparelser. Dette betyder, at der bl.a. har været endnu en nedskæringsrunde her på 
skolen. Inden for finmekaniker- og låsesmedeområdet er der ikke foretaget fyringer.  
 
Der var igen en god debat omkring hvordan, man får flere unge til at søge ind på 
erhvervsskolerne.  
Her opfordres til at også virksomhederne gør noget aktivt.  

CNC-undervisning i finmekanisk afdeling 
Der har været afholdt CNC-kursus hos GF2. 
De startede med at tegne i Inventor/Fusion og herefter gik de ned til maskinerne. 
 

Der er indkøbt 10 stk. CNC bordmodeller. Forventer at de bliver leveret ultimo november.  

Status på GF2 finmekaniker 
Frafald 2. hå 2022.  
Frafaldet ved augustoptaget er nu på 50%. Frafaldet skyldes mange forskellige ting. 
Nogle elever mødte aldrig op eller stoppede efter den første uge. Der har været mange 
psykiske syge med flere forskellige diagnoser.  
 

I august startede der 27 elever op på GF2 finmekaniker. Siden sidste møde er der meldt 
yderligere nogle elever ud af GF2, så vi nu er nede på 14 elever. To elever er skiftet fra 
ortopædistuddannelsen til finmekanikeruddannelsen.  
 

Fordelingen er fem finmekanikere, en våbenmekaniker og otte låsesmede.  
En finmekaniker har fået en uddannelsesaftale og seks låsesmede har fået en 
uddannelsesaftale.  

Status på våbenmekaniker  
Forsvaret er i gang med at få godkendt en række værksteder. Det er delt op i hhv. øst og 
vest Danmark. 
Dem i øst er godkendt. Det er uklart hvor mange der mangler at blive godkendt i vest.  
 

Pt. forventer vi at der starter tre lærlinge til januar.  
 

Der fremstilles ikke våben i Forsvaret. Derfor skal deres lærlinge have noget af 
uddannelsesforløbet et andet sted. Her har Forsvaret besluttet, at denne del tages på 
skolen som ekstra undervisning. Det er besluttet, at det bliver 24 uger på skolen, hvor de 
bl.a. skal modtage undervisning i drejning og fræsning  
Det er aftalt, at hvert skoleophold forlænges med seks uger.  
 

Forsvaret er nu begyndt at se ind på at få meritafklaret ansatte med anden 
erhvervsuddannelse op imod våbenmekanikeruddannelsen.  
  



 
 

Opfølgning fra låsesmedene 
På træmodulet er der fra lærlingene noget utilfredshed med manglende opgaver.  
 

Lærerne opfatter ikke, at der mangler opgaver, så dette er ikke helt korrekt, da der på 
ItsLearning findes masser af ekstraopgaver til de lærlinge, der bliver hurtigt færdige med 
deres ordinære opgave. Når der er mange lærlinge på et hold, kan der dog forekomme 
ventetid mht. hjælp fra underviseren. TEC følger op.  
 
Angående opstartsdagen med fire lektioner. Her har man fra afdelingens side besluttet, at 
der kun er fire lektioner den første dag, da der er en masse information til lærlingene.  
Der kan selvfølgelig ses ind på, hvis der er ønske om dette, at den første dag bliver 
længere. Dette kommer dog ikke til at ændre på det samlede lektionstal på forløbet, idet 
der er et fast lektionstal på hvert skoleforløb.  

Status på strategien – hvad arbejder vi med?  
På TEC arbejdes der med bæredygtighed og grøn omstilling.  
 

De forskellige uddannelser har været inde og se på ”de lavt hængende frugter”.  
Der ses ind på at få underviserne klædt på til at kunne få bæredygtighed og grøn 
omstilling med ind i undervisningen.  
 

Låsesmedene skal til at se ind på hvordan, de kan implementere bæredygtighed og grøn 
omstilling. Her tænkes på brug af materialer, affaldssortering o.l.  
 

Finmekanikerne her skal man nok ser mere ind på hvilke materialer, man kan bruge. Der 
kigges ind på hvordan man kan indtænke bæredygtighed i undervisningen.  
 
Det blev vendt om bæredygtighed og grønomstilling skal med ind i svendeprøven.  
Her er det udvalget, der skal definere hvad, der skal med ind i svendeprøven. Herefter 
sendes det videre til Det Faglige Udvalg, så det kan blive indskrevet i bekendtgørelsen/-
uddannelsesordningen.  
 
Udvalget kunne orientere om, at der i store og mellemstore virksomheder arbejdes med 
CO2-aftryk. Her føres der regnskab over forbrug.  

Ad. 5: Meddelelser fra SkoleOplæringsCentret 

Status på lærlinge 
Der er pt. otte lærlinge i SOP, hvoraf de fire er på skoleophold og en er langtidssyg.  
En lærling har lige fået en uddannelsesaftale hos RUC d.d.  
De lærlinge der starter op i SOP og ønsker at blive låsesmede, meldes hurtigt ud igen. 

CNC-maskiner 
CNC-maskinerne er modtaget og det forventes, at de er oppe at køre inden for de næste 
par uger.  
Eleverne glæder sig til at de er oppe at køre.  

Ad. 6: Meddelelser fra elevrepræsentanter 

Meddelelser fra elevrepræsentanten for låsesmede 
Intet til dette punkt.  

Meddelelser fra elevrepræsentanten for finmekanikerne 
Samtlige elever på hovedforløbet forstå ikke, at der ikke er digital udblæsning.  
 
Elevrepræsentanten informerer om at der kan være problemer i undervisningen.  
Skolen følger op på dette.  



 
 

Svar fra TEC 
Det giver ikke mening at opgradere de nuværende maskiner, da de løbende vil blive 
erstattet af andet udstyr.   

Ad. 7: AUB 
 

Det gamle AUB-projekt er nu endelig blevet afsluttet rent økonomisk.  
Der kom det ud af det, at der er kommet og kommer nyt udstyr og bekendtgørelsen er 
blevet revideret.  

Ad. 8: Møder i 2023 samt Forretningsorden 
 

Forretningsorden 2023 blev godkendt uden bemærkninger. 
 

Næste møde afholdes mandag den 23. januar 2023, kl. 12.00-15.00 hos TEC i Ballerup.  

Ad. 9:  Eventuelt 

Sammensætningen af LUU 
SSM er ved at undersøge hvordan vi får hhv. LH og ALN som medlemmer af udvalget og 
ikke som nu, hvor de er skoleudpeget.  
 
 
Ellers intet til dette punkt. 
 
 

 

 

Opfølgning på kommende LUU møde for maskin og værktøj 
 

EMNE ACTION 

Mestermappe chag 

Oversigter over hvad der undervises i på hvert skoleophold chag 
 
 

 
 
 
Tak for god ro og orden. 
 


