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Referat af møde i uddannelsesudvalget for Byggekoordinator 
 

 
 

Mødedato 15-12-2021 

Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning 

Lokale 1.117 

Mødedeltagere Pernille Rohde, Teknisk landsforbund – Formand (OBS – kommer lidt 

senere) 

Esben Søndervad Pedersen, Jakobsen og Blindkilde A/S 

Anette Becker Berg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest 

Kurt Hvid Olsen, uddannelsesleder Erhvervsakademi MidtVest 

Søren Hansen, Hansen Advise samt underviser Erhvervsakademi 

MidtVest 

 

Afbud  

Steffen Juul Pedersen, KPC – Næstformand 

Tina Plauborg Iversen, tidligere studerende Erhvervsakademi MidtVest 

 

Referent  

 

 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesvalg-og-
bestyrelse/byggekoordinator ) 
Referatet er godkendt tidligere og der er ingen opfølgning 
 

2. Meddelelser fra formandskabet 
Der er intet nyt 
 

3. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 

- TIL MØDET I OKTOBER-NOVEMBER 
1. Studieordninger 

Der er oprettet et valgfag i bæredygtighed. De er kommet mere ind i 
valgfaget end der var i det tidligere Entreprisefag. 
Så der er øget fokus på bæredygtighed, som nu bliver udprøvet særskilt 
gennem valgfaget. 
 
Sussi er ansat til at arbejde med bæredygtighed og få det sat i system og 
bragt ind i uddannelserne. 
Klima-ambassadører bliver tilføjet til studieordningerne 
 

2. Evalueringer siden sidst 
Den danske studieundersøgelse: Den er afsluttet og vi afventer resultater. 
Statussamtaler: De studerende er samlet set godt tilfredse og arbejder rigtig 
godt. 
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3. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
Vi har tidligere opfordret til at gå i praktik allerede på 3. semester. Det 
overvejer vi at annullere, da de studerende går mere op i arbejdet end 
studiet. 
Der er stadig 2 der mangler praktikplads efter nytår. 
Blue beam, 3D opmåling + kalkulation er i hastig udvikling og der er behov 
for kompetencer inden for dette. 
Esben har en plads på hånden 
Der er behov for en praktikfolder, der mere konkret fortæller hvad en 
praktikant kan bidrage med. Info på hjemmesiden er ikke konkret nok. 
 
En national fælles praktikfolder – Kurt tager det med til 
uddannelsesnetværket. 
 

4. Rekruttering og optag 
Uddannelsen er fra 2022/2023 dimensioneret til 6 studerede.  
Argumenter imod dette (ledighed, beskæftigelse, behov mv) 
Omskoling – revalidering… modvirke nedslidning 
Vi har primært håndværkere 
Optag gennem de sidste år 
TL vil gerne involveres ifm profilering af uddannelsen 
 

5. Virksomhedskontakt 
Esben vil gerne være ambassadør for BKO i DI. Mangler information om 
uddannelsen (hvad har de lært, hvad kan vi forvente) – der er behov for 
fysisk materiale. 
 

6. Digitalisering i uddannelsen 
Informationsmateriale skal fortsat være i fysisk form for at nå en større 
mængde af de virksomheder som byggekoordinatorerne kommer ud i. 
 
Det store landsdækkende projekt om licitation: De studerende på tværs af 
akademierne skulle give en pris på et byggeri i Sigma og sammenligne det 
med den udbudte pris. Det hold der kom tættest på den udbudte pris vandt. 
 
De studerende får (mod en mindre betaling) tilbudt at tage 
arbejdsmiljøuddannelsen. Første dag med underviser og resten af tiden 
virtuelt. 
 

7. Udviklingstendenser og videnkilder 
HI-messen (Indblik i 3D-Print), Building green i Åarhus, Danhouse, 
Byggerimessen i Fredericia 
 

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
Er drøftet i Aktuelle punkter 
 

5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 
Er drøftet i Aktuelle punkter 
 

6. Næste møde 
Fælles uddannelsesudvalgsmøde d. 8/2-2022 
 

7. Mødedatoer 2022 
Tirsdag d. 31/5 – invitere en eller to studerende fra 4. semester med. Kurt finder navne. 
Onsdag d. 26/10 
 

8. Evt. 
Vi skal have valgt en eller to studerende til udvalget. 
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Vi vil gerne have udpeget en erhvervsrepræsentant mere 
TL vil gerne hjælpe med undervisning i CV’er mv. 
 

 

 

 


