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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde - https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesvalg-og-

bestyrelse/installatoer
2. Meddelelser fra formandskabet
3. Sager til behandling
i. Aktuelle emner:
TIL MØDET I APRIL-MAJ-JUNI
1. Kvalitetsrapport
2. Studieordninger
3. Evalueringer siden sidst
4. Praktik- og beskæftigelsessituationen
5. Rekruttering og optag
6. Virksomhedskontakt
7. Digitalisering i uddannelsen
8. Udviklingstendenser og videnkilder
-
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TIL MØDET I OKTOBER-NOVEMBER

1. Studieordninger

Vi gennemgik de forskellige studieordninger for både EL og VVS, der har ikke været de store ændringer i nogle
af dem.
Vi havde ligeledes en drøftelse af om relevansen af alle nuværende fag og om nogle burde udgå/minimeres i
indhold. Bla. Behovet for A-certifikat, kedelcentraler og lign. Dette set i lyset af et større behov for læring af
energi og indeklima, samt ventilation.

2. Evalueringer siden sidst
Vi gennemgik de forskellige former for evalueringer, vi har i løbet af året på EAMV.

3. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Praktik samt beskæftigelses situationen blev vendt, vi har ikke nogle problemer med, at finde praktikpladser
eller aftagere til de studerende.

4. Rekruttering og optag
Vi drøftede optaget på uddannelserne, problemer med rekkrutering af nye studerende, måder vi kunne komme
ud til de studerende, hvorledes andre uddannelsesinstitutioner er ude og præsenterer deres uddannelser.
Vi kunne evt. tage studerende med rundt.
Videoer som kan deles på de sociale medier.
Men vores problem det sidste par år har været Corona, så meget af promoveringen har foregået online.
Derudover har vi problemer med, at der er meget travlt i travlhed i byggebranchen, samt små årgange.
VVS

1 sem. Fuldtid 7 stk.
3 sem. Fuldtid 12 stk

1 års. Deltid 17 stk.
2 års. Deltid 14 stk.

EL

1 sem. Fuldtid 6 stk.
3 sem. Fuldtid 8 stk.

1 års. Deltid 5 stk.
2 års. Deltid 8 stk.

Der blev talt en del omkring hvorledes vi kunne fange de unges interesse omkring at læse videre til
Installatør.
Benn Rune nævnte at tekniskskole, havde været på folkeskolerne for at fortælle omkring håndværksfagene,
da de også fra tekniskskoles side mente at uddannelsesvejlederne i folkeskolen er for ensporet omkring alle
elever skal sendes videre via gymnasierne, og glemmer at tale for håndværksfagene, og mulighederne
efterfølgende.
Vi talte endvidere omkring om man kunne fange de unges interesse tidligere i deres uddannelsesforløb,
som blandt andet EUX eleverne som gerne vil være elektriker eller energimontør/rørlægger med mulighed
for at læse videre efterfølgende. Det gælder selvfølgelig også for de unge som tager et uddannelsesforløbet
i mesterlære.
5. Virksomhedskontakt
Vi har kontakt med forskellige virksomheder i branchen, vi er ude at besøge disse virksomher i forbidelse med
praktik samt virksomhedsbesøg. Derudover er de inde og besøge os af og til.
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6. Digitalisering i uddannelsen
Vi prøve så vidt muligt at holde os op too date med digitaliseringen, men branchen er på nogle områder
bagefter, de studerende bruger Revit og bliver sat ind i BIM og IKT.

7. Udviklingstendenser og videnkilder
Vi følger generelt de udviklingstendenser der er i samfundet samt har kontakt til producenter og
forskningsmilijøet. Derudover er vi medlem af forskellige DS udvalg, således vi på den måde kan holde os op
too date.

8. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Vi gennemgik hvad der gennerelt sker på EL og VVS uddanelserne, hvor vi var på semesterne AK og
modulerne på AU.

9. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Der var ikke noget til punktet.

10. Møder i 2022
08-02-2022 fælles uddannelses udvalgsmøde.
14-06-2022 uddannelsesudvalgsmøde.

11. Evt.
Der var ikke noget til punktet evt.
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