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Godkendelse af referat fra sidst
Ingen bemærkninger
Meddelelser fra formandskabet
Konkurrencen udefra (udlandet) er stigende og de er dygtige. Vi er nødt til at tænke på udvikling
i faget for at sikre sig et bæredygtigt grundlag for uddannelserne.
Gruppen af studerende ændrer sig – de nye er mere IT-kyndige.
Vi står over for en udfordring, hvor de dygtigste elever læser videre til ingeniør eller
maskinmester. EUX’ere vil måske naturlig tage denne vej.
Sager til behandling
Hvordan ser det ud med installatøruddannelserne i fremtiden:
Der er generel store nedgang i optaget på landsplan. Uddannelsesinstitutionerne er bekymrede
for fuldtidsuddannelsernes eksistens i fremtiden.
Autorisationsprøven: EA og Maskinmesterskolerne arbejder i dag sammen om
autorisationsprøven, men der er udfordringer med fastlæggelse af niveauet i
autorisationsprøven. Det skyldes bl.a., at autorisationen er obligatorisk på maskinmesterskolen
for at færdiggøre uddannelsen, mens det ikke er nødvendigt på installatøruddannelserne.
Markedsføringstiltag:
Det er vigtigt at få belyst forskellene på EA og AU. Der opsøges virksomheder,
uddannelsesinstitutioner mv for at få belyst mulighederne – både tidsmæssigt og
indholdsmæssigt.
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Det tidsmæssige på AU er skærpet, så de kan få SVU. Det betyder, at de nogle gange skal i
skole 2 gange i ugen og dermed kan det være svært at have et job ved siden af. Desuden er
gruppen af studerende på EA og AU forskellige.
Vores studerende vælger os, fordi EAMV ligger i nærområdet og de vil ikke flytte fra deres
familie.
Med baggrund i den lave ledighed, der tangerer til 0%, er det svært at tiltrække studerende til
uddannelserne.
Der er en tendens til, at flere elever kommer senere i gang med at tage en erhvervsuddannelse
og er derfor ofte veletablerede. Det betyder, at flere fravælger videreuddannelse.
Det er et fælles anliggende for både virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner
at synliggøre formålet og indholdet med erhvervsuddannelserne og særligt de videre
karriereveje. Det er vigtigt at synliggøre, at der kan være mange veje til en videregående
uddannelse.
Kan vi lave en ”kontrakt” med vores dimittender, så de et år efter endt uddannelse tager rundt
på erhvervsskoler, messer mv og reklamerer for installatøruddannelserne.
Aktuelle emner:
Efter- og videreuddannelse:
EAMV udbyder faget ”bekendtgørelser og standarder” som et fag i AU i EL-installation, som
også udbydes som et konkret kursustilbud for virksomheder. Det omhandler den nye
elsikkerhedslov.
Markedsføring til de forskellige interessenter (virksomheder, kursister mv) blev drøftet.
Kan vi benytte fx adresselister hos forsyningsselskaberne, sikkerhedsstyrelsen, tekniq mv?
Hvad er markedsføringsreglerne?
Aktuelle fag:
- nyt fag 1 kører
- fag 1 fra foråret er fortsat på fag 2
- fag 3 udbydes her til foråret
Fagene køres igennem på 8,4 uger for et 10 ECTS-fag, fordi de studerende kan få SVU. Det er
pres fra virksomhederne, faglige organisationer og samarbejdende skoler. Virksomhederne får
dermed en eller anden form for økonomisk støtte. Kompetencefoldsmidlerne vil typisk kun
dække det, som SVU ikke dækker i tabt arbejdsfortjeneste.
Evalueringer:
Undervisningsevaluering og introevaluering:
 De studerende vælger EAMV fordi de ikke vil flytte fra området og/eller familie
 De har en høj egenindsats
 De ved målrettet hvorfor de læser til installatør
 De har et højt udbytte af undervisningen og studiet
 De har en god arbejdsbelastning, og et tidsforbrug der svarer til et fuldtidsstudium
Evalueringerne sendes med referatet.
Orientering fra EAMV og uddannelserne:
Den tekniske PB er pt udsat
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Vi har fået en henvendelse fra censorsekretariatet om censormangel.
Der er mangel på censorer. Der udsendes informationer om hvilke områder der mangler
censorer på. Materialet indeholder informationer om, hvordan man tilmelder sig som censor.
Censorvirket er medvirkende til at styrke samarbejdet mellem virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.

Orientering fra udvalgsmedlemmerne:
Er inddraget i drøftelserne om i de øvrige punkter.
Næste møde
Fælles uddannelsesudvalgsmøde mandag d. 30. januar 2017 kl. 16.00-19.00
Mødet er indkaldt.
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