Referat møde i uddannelsesudvalget for Installatør El & VVS samt AU i EL installation,
AU i VVS installation, AU i Energiteknologi samt AU i Automation og drift
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Dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Meddelelser fra formandsskabet
Nyt kommissorium og dermed valg af formand og næsteformand. John og Johnny er genvalgt
som henholdsvis formand og næstformand.
Der er sat fokus på tilgangen til erhvervsuddannelserne i folkebladet. El branchen er mere
”sexet” end VVS.
Herningsholm oplever, at flere og flere studenter efterfølgende tager en erhvervsuddannelse
(el)
Brian Dyrmose indtræder i uddannelsesudvalget for at repræsentere AU uddannelserne.
Der skal flere ind i udvalget fra VVS-siden. Gerne en fra en mester og et rådgivende ingeniør
firma.
Sager til behandling
Studieordning
Der blev orienteret om processen med revision af studieordningerne.
Niels og Kent fortalte om arbejdet med indholdet i studieordningen.
Virksomheden har fået et mere teknisk fokus
Autorisationerne er blevet obligatoriske.
Det er vigtigt, at kernefagligheden i uddannelserne fastholdes
Praktik- og beskæftigelsessituationen
VVS: Både praktikanter og praktikvirksomhederne har været rigtig godt tilfredse med
praktikforløbene dette semester. Det er kommet frem af både evalueringer og besøg
EL: Alle studerende laver afsluttende eksamensprojekt i praktikvirksomheden. Både praktikanter
og praktikvirksomhederne har været rigtig godt tilfredse. Det er kommet frem af både
evalueringer og besøg
Erfaringerne med årets praktikophold har ikke givet anledning til ændringer eller justeringer i
praktikforløb eller perioden op til.
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Rekruttering og optag
De aktuelle ansøgertal blev drøftet.
Interaktion med professionen, Digitalisering, Styrket videngrundlag
Der blev orienteret om de nye kvalitetsmål og den store vigtighed af digitaliseringen blev drøftet.
Der er enighed om, at det er den rigtige retning at tænke faglig digitalisering ind i
uddannelserne.
Udviklingstendenser på uddannelsesområderne
Forskningens døgn skal have teknisk fokus i 2019
Næste møde
Der er indkaldt til møde 29. oktober 2018.
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