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Ad.1: Nyt fra uddannelsesområdet fra Dansk Metal v/Kasper Palm 

Optaget på GF2 smede 
Der er på landsplan et stort fald på optaget til GF2 smede. Faldet på augustoptager er på 
ca. 17%. 
I august startede der 112 elever op på GF2, heraf var de 36 på Sjælland.  
 

Denne manglende tilgang til erhvervsskolerne gør ondt økonomisk.  
Skolerne skal derfor tilpasse med hvor mange unge, der søger ind på uddannelserne.  
 

På TEC vil man arbejde på, at flere elever fra GF1 vælger bl.a. smedeuddannelsen. 

Imagekampagne 
Metal og Industriens Uddannelser er gået sammen om en imagekampagne for 
smedefaget. Overskriften er ”Hvad kan du med et stykke stål”.  
Her bliver teknologien i smedefaget også repræsenteret.  

Energiteknik 
Specialet energiteknik er interessant ifm. grøn omstilling, der er derfor igangsat et 
udviklingsarbejde. Specialet forventes at være klar til august 2023.  

Svendeprøve 
Der er ikke ændret i svendeprøven.  

Grøn omstilling kalder på faglært arbejdskraft 
Dansk Metal har udarbejdet en folder ”Grøn omstilling kalder på faglært arbejdskraft”. 
Folderen indeholder flg. overskrifter: Fremtiden er faglært, Den grønne omstilling sætter 
dagsordenen i Danmark og i Europa, Den grønne omstilling øger behovet for faglærte i 
Danmark, Fakta om nye grønne teknologier, Forskellige teknologier kalder på forskellige 
kompetencer og Veje til at sikre flere faglærte. 
 

Folderen blev uddelt og gennemgået på mødet. 

Ad.2: Godkendelse af referat samt opfølgning fra sidste møde 
  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

Ad.3: Meddelelser fra formanden 

Virksomhedsgodkendelser 
Siden sidste møder har det været et virksomhedsbesøg.  
IU godkender mange virksomheder rent administrativt. Det gør sig især gældende, når 
virksomheden flytter, får nyt cvr-nr eller hvis de ønsker at blive godkendt til flere lærlinge.  

Valgfrit specialefag 
Der er spørgsmål til om valgfrit specialefag blive lagt ud til virksomheden, så 
virksomheden kan lave penge på det.  
 
Svar: Undervisning (valgfrie specialefag og obligatoriske fag) kan godt gennemføres i 
virksomheden under det, der hedder Virksomhedsforlagt Undervisning (VFU). Eleven, der 
er er i VFU, må ikke indgå i produktionen, er stadig indskrevet på skolen og virksomheden 
får AUB. 
Det er meget sjældent elever er i VFU på deres læreplads. I løbet af de sidste par år har 
én elev været i VFU grundet personlige problemer.  
 



 
 

3-parts midler 
Nogle af de midler der kommer fra 3-part, går til rekruttering er elever til bl.a. 
smedeuddannelsen.  
Det er konsulenter hos IU, der står for dette projekt.  
 

Trivsel og frafald samt kompetencer til undervisere er også med i den pulje, hvor skolerne 
kan søge om midler.  
 
3-parts midler, her har TEC allerede indsendt ansøgning ifm. at få del i puljen.  

Ad.4: Meddelelser fra udvalget (Arbejdsgiver/-tager) 
 

Flammeskæring er udgået af svendeprøven. Kan se, at det ikke længere står beskrevet i 
papirerne.  
 
Svar fra TEC 
Er ikke blevet orienteret om, at flammeskæring er udgået fra svendeprøven. Men vil 
undersøge dette.  

Ad.5: Meddelelser fra skolen 

Opfølgning på antal timer pr. skoleophold på hovedforløbet 
På hovedforløbet undervises der i 350 lektioner på 10 uger. Det svarer til 26-27 timers 
undervisning pr. uge. 
Fremover vil det blive sikret, at eleverne får hjemmearbejde, så det svarer til 37 timer om 
ugen.  

Tilpasningsordning på TEC 
For tredje gang i år, har TEC været inde i en tilpasningsrund.  
Hos smedene mangler der mange kursister på AMU, og der er nedgang på GF2.  
 

I smedeafdelingen er der desværre kommet et par opsigelser, så vi pt. søger en ny 
medarbejder til hovedforløbet.  

Rekruttering af nye elever 
Har igangsat rigtig mange tiltag ifm. at flere elever skal søge ind på TEC.  
Ønsket er at opnå et stabilt optag på vores grundforløb.  
 

Mestrene inviteres ind til et dialogmøde, hvor vi vender, hvad vi kan gøre, for at hjælpe 
hinanden til at få flere lærlinge.  
 

Har haft en udfordring med at vores GF1 elever ikke må svejse, da de ikke har §17 før på 
GF2. Der bliver arbejdet på at finde en løsning på dette.  
 

Vil se ind på målgruppen sabbatister. Det er elever, der har afsluttet gymnasiet og endnu 
ikke er startet på anden uddannelse efter deres sabbatår.  
 

Har kørt et forløb for alle UU-vejledere i Københavns kommune, så de har kunne se TEC 
og hvilke uddannelser vi kan tilbyde deres klienter.  
 

TEC har ansat en ny kommunikationschef, som vi håber, kan hjælpe med at få sat mere 
fokus på de unge under 25 år.  

Full service 
Alt hvad der omhandler efteruddannelse, bliver pr. 1. januar 2023 samlet under et 
ledelsesområde. Her bliver der også tilknyttet konsulenter.  
 
TEC og NEXT afholder nogle samarbejdsmøder omkring kvalitetssikring af vores 
uddannelsesudbud.  



 
 

Opfølgning fra sidste møde ang. Inventor 
På alle skoleophold tegner lærlingene en håndtegning, før det bliver rentegnet i Inventor.  
 

Har været uden i en klasse for at høre hvilke tegneprogrammer, de benytter hjemme i 
virksomheden.  
De tre højdespringere var papir og blyant, SolidWorks og Inventor.   
 
Udvalget ønsker at der skal være fokus på hvilke filtyper, der benyttes og ikke hvilke 
programmer, der benyttes.  
 

Inden spørgsmålene sendes ud til alle lærlingene, vil de blive tilrettet, så der også bliver 
fokus på hvilke filtyper der benyttes hjemme i virksomheden.  

Fjernvarmesvejser 
Er i samarbejde med VVS-afdelingen i gang med at se på at få udviklet et kursus til en 
fjernvarmesvejser.  
 

Organisationerne vil blive inviteret ind til et møde, så det bliver forventningsafstemt, hvad 
virksomhederne har behov for, og hvad TEC kan tilbyde.  

Status på GF2 smede der afslutter den 21. december 2022 
I august startede der 12 elever op på GF2 og vi er pr. 18. november på 11 elever. Syv 
elever har underskrevet en uddannelsesaftale, to elever har lovning på en uddannelses-
aftale, og en elev afslutter GF2 uden ønske om at færdiggøre uddannelsen.  
 
Tilmeldingstallet pr. 10. november er på fem elever til opstart januar 2023 hos TEC, og 
NEXT har ingen.  
Der er igangsat en massiv rekrutteringsindsats, så forventningen er at dette optagelsestal 
stiger inden jul. 

Skills RM og DM 
Magnus fra Emil Nielsens Smedeværksted blev nr. 2 til Regionsmesterskabet og er 
dermed gået videre til Danmarksmesterskabet, som afholdes den 2.-4. februar 2023. 
Smedelærer Henning Pedersen er træner for Magnus.  

EUX 
Tre elever fra GF1 der afslutter til jul har valgt smedeuddannelsen. Ved ikke om der 
kommer elever fra andre skoler, der skal påbegynde EUX GF2 smede.  
 
Tiltag ifm. matematik  
Har ved det igangværende GF-forløb oplevet, at eleverne har haft udfordringer med 
matematik og de er derfor blevet screenet. Dette har medført, at 22 elever havde behov 
for ekstra undervisning i matematik. 

Ad.6: Meddelelser fra Skoleoplæringscentret 

Status på lærlinge i SOP 
Ved sidste møde var der fire lærlinge i SOP og nu er der fem lærlinge.  
En er på skole, en er langtidssyg og en anden er lige kommet efter at have mistet 
lærepladsen. En enkelt lærling er siden sidste møde blevet udlært.  
 

Der er udskiftning i lærlingene som er i SOP, da de får uddannelsesaftaler.  

Ad.7: Meddelelser fra elevrepræsentant 
 

Intet til dette punkt, da JE var syg.  



 
 

Ad.8: AUB 
 

Der er søgt om midler til et fastholdelsesprojekt.  
 

Har i afdelingen indført en indsatspakke i et styrket samarbejde med SPS-vejlederne. Der 
bliver set på eleverne før opstart og under forløbet. Der følges også op på hvorfor 
eleverne falder fra.   

Ad.9: 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 i 
Lyngby ikke ville blive optimal og det ville samtidigt blive for dyrt. Det er derfor besluttet, at 
alle afdelingens uddannelser flytter samlet til Gladsaxe. Smede, finmekanikere, 
låsesmede og ortopædister 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.  
 

Planen er at afdelingen flytter ind i Gladsaxe august 2025.  
 

Ellers er der ikke sket noget nyt siden sidste møde.  
 
Udvalget er nervøse for deres lærlinge og ønsker derfor en tidsplan for flytningen på 
næste møde.  

Ad.10: Bæredygtighed og grøn omstilling 
 

Der arbejdes med grøn omstilling i afdelingen – på nuværende tidspunkt primært i forhold 
til materialeforbrug og genbrug. Afdelingen arbejder med metoder til at få eleverne til at 
bruge de rester der ligger på reolerne inden de bestiller nye varer.  
 
Der arbejdes med kompetenceudvikling i både TEC og videnscenterregi.  
 
I forbindelse med Videnscenteret vil vi i 2023 arbejde med at Bæredygtighed og grøn 
omstilling bliver indtænkt i svendeprøven.  

Ad.11: Forretningsorden 
 

Den udsendte forretningsorden 2023 blev godkendt uden bemærkninger.  

Ad.12: Næste møde 
 

Næste LUU møde afholdes mandag den 20. februar, kl. 11.00-15.00 hos Dansteel i 
Frederiksværk.  
 
Pkt. til næste møde: 

• Tidsplan for flytningen 

Ad. 13: Eventuelt 
 

Intet til dette punkt.  
 
 
Tak for god ro og orden samt glædelig jul og godt nytår. 
 
 


