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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt
2. Meddelelser fra formandskabet
Der bliver arbejdet på webinarer for studerende ift at søge praktikpladser, skrive ansøgninger/CV,
søge jobs mv.

3. Sager til behandling
i. Aktuelle emner:
TIL MØDET I APRIL-MAJ-JUNI
1. Kvalitetsrapport
Behandlet på sidste møde
2. Studieordninger
Behandlet på sidste møde
3. Evalueringer siden sidst
Praktik:
Generel god tilfredshed fra virksomhedernes side. De studerende har været
mere kritiske. Se også under 4. praktik- og beskæftigelsessituationen
Undervisningsevaluering:
Evalueringerne er baseret på virtuel undervisning og bærer præg af mental
træthed, manglende motivation og modløshed hos de studerende. Det
skinner tydeligt igennem i evalueringerne og bliver også italesat.
Det giver anledning til fremadrettede pædagogiske overvejelser ift intro/ekstroverte.
4. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Det har været svært at finde praktikpladser. Flere virksomheder vender ikke
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tilbage på ansøgninger/henvendelser. Det kan skyldes manglende
kendskab til uddannelsen.
TL har noget digitalt materiale der fortæller om uddannelsen. Det kan vi evt
anvende sammen med eget materiale. Vi skal have lavet et ”praktik-katalog”
Nogle virksomheder indikerer, at de studerende mangler tegningsforståelse,
men de studerende kommer ikke fra EAMV. Det er vigtigt at kunne læse en
tegning.
Den seneste praktikevaluering fra virksomhederne er gennemgået ift de
behov de har for faglige kompetencer samt udviklingstendenser. Her indgår
digital kommunikation som et vigtigt element.
Kan vi foregribe det med et praktikum? Det eksisterer ikke i dag. Kurt tager
det med til uddannelsesnetværket.
Vi er allerede i dag i gang med Sigma, Dalux, Blue Beam, 3D-modeller mv
men kan altid blive mere målrettede. Det skal dog passe ind i
studieordningens rammer.
Vi kan tone via valgfag, fx Revit
Dimittenderne i bygge- og produktionsbranchen har fin beskæftigelse.
5. Rekruttering og optag
Status på optag pr 1/5: 9 på 1 prioritet mod 2 sidste år
Vi vil undersøge, om det er muligt at få koblet nye studerende til en
virksomhed (praktik, evt ansættelse) allerede fra den første del af studiet.
6. Virksomhedskontakt
Finde tidligere studerende, der gerne vil være uddannelsesmentorer for
nuværende studerende og som fx praktikvirksomheder kan henvende sig til.
Steffen har tilbudt sig.
Vi har tidligere studerende inde og holde oplæg for nuværende studerende.
Mange virksomheder søger konstruktører, hvor det reelt er kompetencerne
fra byggekoordinatoren de efterspørger.
TL tager kontakt til virksomheder. Pernille sender TL-folderen.
Det materiale vil laver ifm praktik kan anvendes til at synliggøre
uddannelsen ved besøg hos kommuner, jobcentre mv.
7. Digitalisering i uddannelsen
Fra uddannelsesnetværket: Alle akademier har lavet en oplistning over
hvem der laver hvad. Vi er rigtig godt med i anvendelse af digitale
virksomheder.
Vi skal have mere MS Project/Project Place ind i uddannelsen
8. Udviklingstendenser og videnkilder
Fastholde købmandsskab og kalkulation
4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Er drøftet ovenfor
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Er drøftet ovenfor

6. Næste møde
Fælles uddannelsesudvalgsmøde 14/9-2021 kl. 16.00-19.00
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