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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
2. Meddelelser fra formandskabet
Der er kommet nye til.
Vi byder Lars Rømer (Afdelingschef Intego Midtjylland) velkommen
Valg af næstformand (Johnny Sand Frandsen er trådt ud af udvalget pga jobskifte)
Formanden repræsenterer VVS og næstformanden repræsenterer EL
Lars Rømer er valgt.
3. Sager til behandling
a. Studieordningen
Der blev givet status på arbejdet med uddannelsesbilag og de nye studieordninger,
der træder i kraft til studiestart for de kommende 1. semestre.
b. Praktik og beskæftigelsessituationen
EL/VVS: 60% af de studerende i praktik er allerede ansat i praktikvirksomheden. De
resterende har tilbud om jobs. De har haft nemt ved at komme i praktik.
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Vi har en studerende på EL der har været i praktik i en virksomhed, der er kåret
som EAMVs praktikplads. D. 28. maj skal vi til Børsen, hvor der konkurreres om
årets praktikplads blandt de danske erhvervsakademiet
c. Rekruttering og optag
EAU: Der er pt 5 på hver
AU: Der er stor efterspørgsel
På landsplan er oplevelsen, at efterspørgslen efter deltid er større end fuldtid.
Der var dialog om forskelle på EAU og AU.
Ultimo maj/primo juni har vi et nyt tiltag i form af en uddannelseskaravane, i
samarbejde med Herningsholms Erhvervsskole, hvor der bl.a. er fokus på
installatøruddannelserne.
d. Interaktion med professionen, Digitalisering, styrket videngrundlag og
udviklingstendenser
2. semester EL:
Projekt i samarbejde med tilbygning på Egetæpper i samarbejde med ÅF og
Bravida.
Projekt i samarbejde med EL-sikkerhed og Idé-huse, hvor der er udviklet et værktøj
til projektering af kabler efter de nye standarder i boliger (75% reglen forsvinder).
Niels Christian orienterede om et forslag fra Sikkerhedsstyrelsen om en ny SNC.
Forskningens Døgn ”Det digitale slaraffenland”:
300 besøgende, heraf 70 eksterne.
Der blev videndelt om fagligt input fra de forskellige oplæg (ventilation, belysning)
Der var flere oplægsholdere, der var interesserede i fremtidigt samarbejde omkring
projekter mv.
Der var drøftelser om installationer ifm produktion af insekter til fødevarer og
installationer ved dyrkelse af grøntsager på tage i storbyer.
4. Næste møde
a. 30. sep. kl.15.00 - 17.00
5. Evt.
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