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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt via mail.
2. Meddelelser fra formandskabet
JFM spurgte ind til, hvordan det gik med det ekspertpanel, som udvalget sidst blev bedt
om at give input til. Udvalget ønsker feedback på dette.
AEB fortalte, at EAMV stadigvæk arbejder på den specifikke rolle, som aftager- og
ekspertpanelerne skal have og med at afklare snitflader.
AEB fortalte også, at der stadig arbejdes på at afklare, hvordan det at studieordningerne
har en fællesdel på landsplan skal håndteres.
3. Sager til behandling
a. Aktuelle emner ….
Ikke meldt noget ind.
4. Praktik- og beskæftigelsessituationen
NO: Alle studerende på El 4. semester har haft en god praktik og fået meget læring med
sig. Flere har fået arbejde på praktikstedet, og et par stykker vælger at starte for sig selv.
KEH: På 4. semester VVS ser det også positivt ud, hvor flere har fået arbejde på
praktikstedet.
Formanden bemærkede, at det er flot at stort set alle studerende får tilbudt op til flere

1

jobs inden de er færdiguddannede.
KEH svarede at særligt det, at de studerende kan tegne i programmet Revit er en stor
fordel.
EAMV har sammen med MidtConsult udviklet et Revit-kursus for akademiundervisere.
5. Udvikling og anvendt forskning i uddannelserne
NO fortalte om, hvordan man på EAMV arbejder med de nye tiltag, som virksomhederne
kommer med rent forsknings- og udviklingsmæssigt.

6. Videncenter, hvis tilknyttet
Ikke noget nyt til dette punkt.

7. Efter- og videreuddannelse – rekruttering og indhold
MEB fortalte om, at hjemmesiden optimeres, så personer, der søger efter
installatøruddannelsen, ”rammer” EAMVs hjemmeside.
På landsplan informeres der også fælles fra erhvervsakademierne omkring
mulighederne for efteruddannelse indenfor installatørområdet via deltagelse på flere
messer.
NO informerede om at det første hold på AU i El-installation er sat i gang dette forår.
Der er både deltagere fra Fyn og Sønderjylland.
Praktikken og virksomhedsdelen er, modsat på fuldtidsuddannelsen, ikke en del af
denne uddannelse. De studerende får teorien, så de kan bestå autorisationsprøven
afsluttende.
BPJ fortalte, at den nye uddannelse er blevet modtaget positivt flere steder, men at der
er behov for flyers og lignende til at markedsføre den.
NO fortalte om Åbent Hus d. 19. maj på EAMV for de tekniske uddannelser. NO vil
gerne have en person med, evt. fra en fagforening, der kan informere om, hvordan
efteruddannelsen kan finansieres fra kompetencefondene.
MEB uddelte flyer vedrørende dette.
NO fortalte endvidere om uddannelsen AU i energiteknologi.
BSN fortalte om, at han som ny projektleder på AU i El- og VVS-installation er i gang
med at markedsføre ovennævnte uddannelser overfor virksomhederne.
Dette skal blandt andet ske via arrangementer med interessante emner eller personer
for branchen.
Udvalget opfordres til at komme med input til sådanne arrangementer.

8. Kontakt til aftagere for behov og relevans
Er behandlet under punkt 2.
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9. Gennemgang og opfølgning på uddannelsens evalueringer (jf
evalueringsmanualen)
AEB uddelte uddannelsens tilfredshedsundersøgelse, der er gennemført i efteråret
2015. Der benchmarkes erhvervsakademierne imellem på landsplan i denne
undersøgelse.
El-installatøruddannelsen på EAMV ligger flot set i forhold til landsgennemsnittet på
både 1. og 3. semester.
VVS-installatørerne på 1. semester ligger også på eller lidt over landsgennemsnittet.
3. semester VVS er derimod ikke særligt tilfredse. Det er et mønster, der genkendes fra
tidligere årgange. Som regel er de mere tilfredse, når de har været igennem praktikken
på 4. semester.
JFM opfordrede underviserteamet til at videndele for at kunne løfte motivationen hos de
studerende på VVS, så niveauet blev løftet til minimum landsgennemsnittet.
NO kunne fortælle, at teamet allerede videndeler meget og bakker hinanden op.
AEB orienterede om forårets undervisningsevaluering.

10. Fastholdelse af studerende
NO: Vi har et lille hold på 2. semester og forventer at fastholde de fleste.
KEH: Har ikke noget nævneværdigt frafald.

11. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Underviserteamet har bedt om at komme med i et råd indenfor Dansk Standard.
AEB er indtrådt i rådet for el- og gasteknisk sikkerhed
Drøftelse af området for del-autorisationer og hvem, der skal kunne udbyde det.
Endvidere blev det vendt at der nu også fra politisk hold satses på de
håndværksmæssige uddannelser.
SD spurgte ind til om maskinmesterskolerne havde været bedre til at markedsføre sig
end erhvervsakademierne.
Udvalget talte om forskellen på maskinmesteruddannelsen og installatøruddannelserne
og om vejledningen fra Studievalg.
EAMV er i dialog med Studievalg for at orientere om mulighederne med en
installatøruddannelse.
NO: 1. årsprøven skal i år være med udgangspunkt i ALPIs nybyggede center i Herning.
NO: Åbent Hus d. 19. maj for de tekniske uddannelser.
NO: Udviklingsprojekter er en del af dagligdagen på EAMV, så har I som virksomheder
projekter planlagt med nye områder, så vil vi gerne samarbejde med jer og sætte en
klasse på til eks. at være med til at se på projektet med andre øjne.
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NO: Har i dag orienteret på Skive Tekniske Skole vedrørende installatøruddannelserne.
BR opfordrede til at svendeprøveklasser blev inviteret til at høre 4. semesters
studerende fremlægge, hvad de har arbejdet med i praktikken.
God idé mente udvalget.

12. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Kort drøftelse af at de første EUX-studenter er begyndt at søge ind på videregående
uddannelser.

13. Næste møde
24. oktober 2016

14. Evt.
Ikke noget til dette punkt.
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