
 

Deltager: Anette, Tonni, Niels, Thor, Michael, John, Benn, Brian Poulsen jensen, Kent, Lars 

og Brian Dyrmose (ref). 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

a. Ref er godkendt 

 

 

2. Meddelelser fra formandskabet 

a. Håndværker brancherne har godt vind i sejlene. Virksomhederne tager mange 

lærlinge, hvilket vil give et større optagelsesgrundlag for EAMV på sigt. 

b. Onlineundervisning er en udfordring for både studerende og akademiet, men EAMVs 

frafald for foråret 2020 er historisk lavt. 

c. EAMV justerer løbende undervisningsformen. EAMV har også købt AV-udstyr for at 

forbedre online undervisning, hvilket Thor kunne bekræfte. De studerende skal 

aktiveres i løbet af lektionerne fx ved at give dem en opgave som de skal løse med 

ganske få forudsætninger. 

d. Der er fokus på trivslen og Sociale relationer.  EL-inst.  ringer op til de enkelte 

studerende, og overvejer om at bruge walk and talk i undervisningen. Herningsholm 

erhvervsskole har erfaret, at det er godt at lade dem tale lidt sammen i forlængelsen 

af pauserne. 

e. Vi har nogle gode El-inst. hold på både fuld- og deltid studiet, og vurdere at niveauet 

er højt. 

 

 

3. Planlægning af kommende møder i 2021 

a. 18/5 

b. 14/9 fællesudvalg – nærmere information tilgår 

c. 9/11 

 

4. Virksomhederne efter Covid-19 (Fælles uddannelsesudvalgsmødet skulle have 

handlet om dette) 

a. Se 1. Meddelelser fra formanden pkt. a og 7. evt. punkt a 

 

 

5. Sager til behandling Årshjul 

a. Kvalitetsrapporterne er næsten færdige og det ser godt ud mht målopfyldelse for 

installatørerne.  

Der er et lavt frafald (i alt for el/vvs: 1 studerende på hver årgang i 2020), hvilket er 

positivt forårets online undervisning taget i betragtning. 

Vi har for 3 år en ledighed på 0% 

Ift studerende der går i iværksætterpraktik når uddannelserne ikke målet og der skal 

sættes større fokus på værdien i den praktikform, særligt set i lyset af, at der er 

installatører der starter egen virksomhed eller køber sig ind i en virksomhed. 



Studieintensiteten for VVS-installatørerne er faldet noget i foråret 2020. Der bliver 

taget hånd om dette. 

b. Vi har pr 1/11 ansat Arne Hosbond, der kommer fra sikkerhedsstyrelsen.  

 

 

 

6. Næste møde 

- Forespørgsel fra administrationen, kan man nøjes med indkaldelsen via kalenderen 

og så opdateres denne med dagsorden mm. undervejs, så der ikke udsendes flere 

mails til alle deltagere? Det er helt ok 

Og er der andre ønsker? Nej der er ingen ikke andre ønsker.  

 

 

7. Evt. 

a. Anette orienteret om at der i det nationale uddannelsesnetværk er ønske om at 

justere på indholdet i installatøruddannelserne. Arbejdet har til formål at få mere fokus 

på den grønne omstilling. Arbejdet er lige påbegyndt men EAMV har brug for 

udvalgets input. Tværfaglig samarbejde mellem VVS og EL teknologi. Viden om 

fremtidens trends inden for energiforsyning og energiomsætning som fx brint og Hvad 

gør man i Norge. Kompetencer inden for teknologier som Varmepumper, vindenergi, 

solceller, batterier samt el-biler, og deres distributionsnet. Viden om bæredygtige 

byggerier fx DGNB-certificering, integreret energi design, klima/energiaftryk og 

livscyklusanalyse. Viden og kompetencerne skal give de studerende en mere 

holistisk til byggerier og deres tekniske installationer digitale modeller. 

b. Michael fulgte op på hvordan det går med at få ventilationsteknik ind i VVS-inst. 

uddannelsen. Kent orienteret om at der arbejdes på at finde et egnet laboratorie. 

Endvidere er de ved at udvikle et kompendium om bl.a.  Lyd, tryktab, anlægsdesign, 

ventilationsautomatik og brand. 

c. BD spurgte om Brian (DEF) og Benn vil hjælpe med at annoncere vores åben hus. 

BD sender PDF filer mv. 

 


