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Referat af møde i uddannelsesudvalget for Byggekoordinator 
 

 
 

Mødedato  

Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning 

 

Mødedeltagere Anette Becker (AEB) 

Esben Søndervad Pedersen (ESP) 

Jon Nunnegaard Lundström Rasmussen (JNLR) 

Kurt Hvid Olsen (KHO) 

Pernille Rohde (PR) 

Steffen Juul Pedersen (SJP) 

Søren Hansen (SH) 

Tina Plauborg Iversen (TPI) 

Afbud Esben Søndervad Pedersen (ESP) 

 

Referent  

Anette Becker 

 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af formand 

Pernille Rohde. 

Anette indkalder Pernille til  møde omkring kommissorium, studieordninger mv 

 

2. Valg af næstformand 

Steffen Juul Pedersen 

 

3. Meddelelser fra uddannelsesleder og uddannelseschef 

KHO fortalte om uddannelsens historik 

 

Uddannelsesnetværk: Vi deltager i et landsdækkende projekt, hvor de studerende fra de forskellige 

udbudssteders studerende konkurrerer med hinanden omkring en konkret opgave der bliver holdt op 

mod et virkeligt projekt omkring en prisgivning/kalkulation 

 

Virtuelt åbent hus: 2 fra folkeskolen der vil undersøge muligheder efter en tømreruddannelse 

Derudover 6 potentielle studerende 

Jon fortalte om hvorfor han valgte uddannelsen (pga projektledelse mv) 

Tina (gymnasial baggrund, i lære som maler) 

Fælles: godt med en kortere uddannelse end konstruktørudd, som har meget tegning og for lidt 

ledelse, kommunikation mv – vil dog nu gerne have lidt mere teknisk) 

Udfordrende at få gymnasial/erhvervsfaglig baggrund til at mødes på 2 år 

 

Godt samarbejde med TL. Der er efterspørgsel efter, at de studerende får arbejdsmiljøuddannelsen 

som en del af byggekoordinatoruddannelsen, men det er pt ikke muligt.  

Der arbejdes videre med det sammen med TL omkring muligheder. 
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Kan vi som institution få adgang til TL’s materiale (BIM, REVIT mv), så vi kan præsentere det for de 

studerende? 

 

 

4. Sager til behandling - Aktuelle emner jf årshjul 

1. Kvalitetsrapport 

Der er kort informeret omkring indholdet i kvalitetsrapporten og det fokus på 

studieintensitet, som der skal arbejdes mere med 

2. Studieordninger 

Gennemgang af studieordningens opbygning 

3. Evalueringer siden sidst 

Læringsbarometer – BKO ser flot ud 

UV + praktikevaluering er endnu ikke gennemført og gennemgås på næste 

møde. 

4. Praktik- og beskæftigelsessituationen 

KHO fortalte om hvor de studerende er i praktik. Flere virksomheder bliver 

bevidste om uddannelsen. 

Radiospots har været medvirkende til at give kendskab til uddannelsen. 

Pernille henviste til, at der er stillingsopslag som bygningskonstruktører, 

men kan sagtens søges som byggekoordinator. Flere kommuner og 

virksomheder har kendskab til uddannelsen og søger dem målrettet. 

2. semester begynder allerede nu at finde praktikpladser. 

Uformel praktik på 3. semester 

Mange virksomheder reagerer ikke på ansøgninger om praktik 

Der er praktikpladser nok, men nogle skal hjælpes 

Hos os er praktik og hovedopgaveforløb et sammenhængende forløb 

Ledighed 4-7 kvartal (første dimittendårgang): 80% er i beskæftigelse 

Kommunerne skal vi have i spil ift pratik, projekter mv 

Uddannelsen er relevant for andre brancher: Forsyning mv 

5. Rekruttering og optag 

Vi har et godt optag ift andre uddannelsesinstitutioner. Det lader til at gå 

godt med optaget til sommer. 

6. Virksomhedskontakt 

Tema til næste møde 

Udsættes til næste møde (kommunal/jobcentre kampagne?) Kender 

kommunen uddannelsen? 

7. Digitalisering i uddannelsen 

Udsættes til næste møde 

8. Udviklingstendenser og videnkilder 

Udsættes til næste møde 

5. Tema: Virksomhederne under Covid-19: Trivsel og distanceledelse – Hvad kan vi lære af hinandens 

erfaringer? 

Vi er alle bare trætte af det 

Fælles hygge efter lektionerne 

Det er lidt forskelligt hvordan restriktionerne håndteres og efterleves 

6. Forespørgsel fra administrationen, kan man nøjes med indkaldelsen via kalenderen som det er 

blevet gjort denne gang, eller skal alt sendes på mail undervejs?   

Og er der andre ønsker vedr. indkaldelse som skal tages højde for? 

Helt ok med outlook  
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7. Næste mødedatoer skal planlægges 

25/5 kl 16-18 

AEB indkalder Pernille til møde 

8. Evt. 

 

 

 


