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Referat møde i uddannelsesudvalget for Installatør El & VVS samt AU i EL installation, AU i 
VVS installation, AU i Energiteknologi samt AU i Automation og drift  

 

Mødedato 14-11-2022 

Mødested  

Lokale 1.125, EAMV – Gl. Landevej 2, Herning 

Mødedeltagere Lars Hartmann Rømer, Næstformand for udvalget, Intego 

Benn Rune, Herningsholms Erhvervsskole 

Brian Poulsen Jensen, Dansk El-forbund MidtVest 

Michael Boye, AFRY 

Anette Becker, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest 

Finn Sandager Larsen, uddannelsesleder EL Erhvervsakademi 
MidtVest 

Kent Høymark, uddannelsesleder VVS Erhvervsakademi MidtVest 

Brian Dyrmose, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest 

Dean Mokrzyczki, studerende Erhvervsakademi MidtVest 

 

Afbud Kurt Ry Nowack, Teknisk landsforbund 
Trækker sig. TL udpeger selv en ny repræsentant 

John Friis Mortensen, Formand for udvalget, Bravida Danmark A/S 
Trækker sig som formand, men fortsætter i udvalget 
 
Jack Sørensen, studerende Erhvervsakademi MidtVest 

 

Referent Anette Becker  

 

 
 
Dagsorden: 
 

• Godkendelse af referat fra sidste møde (09-11-2021 er tilgængelig på hjemmesiden: 

https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesudvalg-og-bestyrelse/uddannelsesudvalg-for-

installatoer ) 

 

Referatet er taget til efterretning og godkendt uden bemærkninger 

 

• Udpege formand 

Lars Hartmann Rømer er valgt som formand 

 

https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesudvalg-og-bestyrelse/uddannelsesudvalg-for-installatoer
https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesudvalg-og-bestyrelse/uddannelsesudvalg-for-installatoer
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• Udpege næstformand 

Michael Boye blev valgt som næstformand 

 

• Gennemlæse og underskrive kommissorium 

Kommissoriet er underskrevet. 

 

• Fastlægge mødedato for 2023 

Fælles: jan/feb – er indkaldt 

Maj – vi finder en dato 

Oktober – vi finder en dato 

 

• Meddelelser fra formandskabet 

John Friis Mortensen ønsker at fratræde posten som formand, men fortsætter i udvalget. 

 

• Sager til behandling 

Aktuelle emner jf årshjul 

1. Studieordninger 
Orientering om ny VVS-studieordnings sidste udvikling med dispensation. Vi 
har været i dialog med sikkerhedsstyrelsen igen og der har været ønske om 
nogle præciseringer i stedet for det fagelement omkring fremtidens gasser 
og grøn omstilling.  
Der var en generel snak om gennemførelse af autorsiationsprøver – skriftlig 
vs projekt 
 

2. Evalueringer siden sidst 
Danmarks studieundersøgelse 2021 blev drøftet.  
På spørgsmålet om inddragelse af praksis scorer vi ikke så højt som andre 
uddannesler. Praksisbegrebet er anderledes på installatøruddannelserne. 
Her er det den teoretiske praksis (rådgivning, forsyning mv) der skal være 
fokus på og ikke selve håndværksdelen, som i branchen opfattes som 
praksis. 
Der skal være fokus på, at praksisviden også er fra rådgiverbranchen mv. 
 

3. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
De afsluttende eksamensprojekter ønsker vi fortsat skal være tværfaglige, 
hvor projektering og dokumentation (regne og tegne) er en vigtig faktor. De 
har ikke behov for faglig fordybelse, som fx gennem virksomhedstekniske 
projekter. 
Der er under drøftelserne kun kommet input, der understøtter vores 
opfattelse og nuværende praksis med tværfaglige projekter der sker i 
direkte samarbejde med en virksomhed. 
 

4. Rekruttering og optag 
Der er behov for at øget optaget og gerne med beslægtede 
erhvervsuddannelser til elektrikkere og VVSere. 
Der bør være mere meget mere fokus på hvad du kan, så uddannelsen 
bliver mere attraktiv for svendene. 
 

5. Virksomhedskontakt 
Punktet blev drøftet under Praktik- og beskæftigelsessituationen 
 

6. Digitalisering i uddannelsen 
De skal kunne håndtere de gængse digitale værktøjer, men resten får de i 
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virksomhederne. 
 

7. Udviklingstendenser og videnkilder 
Blev ikke drøftet særskilt 

 

• Orientering fra EAMV og uddannelsen 

Der kommer en ny dagsorden til møderne fra 2023. 

EL- og VVS-installatøruddannelserne skal igennem en ekstern uddannelsesevaluering i 

foråret 2023. 

 

• Evt. 

 
 

 


