Information til LUU
LUU årshjul – Input til dagsorden
Rødovre, den 26. juni 2020

Kære medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på elektrikeruddannelsen
Som støtte til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg har EVU som noget nyt udarbejdet et ”LUU-årshjul”,
hvoraf det fremgår, hvilke emner der vil være hensigtsmæssige at tage op på de enkelte LUU-møder i løbet
af året.
Der vil blive udarbejdet små temaoplæg, som beskriver nogle af de enkelte emner og forklarer, hvad intentionen med indlægget er. Disse vil løbende blive udviklet efter behov. En mindre forklaring til hvert emne
findes under nedenstående tabel.
Udover de faste emner er der en masse grundlæggende emner, som det lokale uddannelsesudvalg løbende/
efter behov skal have fokus på. Disse emner er beskrevet nederst på siden.
Det er selvfølgelig altid vigtigt, at huske, at det er LUU´s møder, og dermed også LUU-medlemmerne, som
skal bede skolen om, at sammensætte dagsordenen ud fra hvad i gennem Jeres lærlinge kan høre trænger til
et kvalitetstjek.

LUU – 1. kvartal

•
•
•
•
•

AUB ansøgning - Udfærdigelse
LUU konference
Skuemesterrapporter – Gennemgang
Praktikpladssituationen/ Praktikpladsopsøgende arbejde
DM i SKILLS - Skolemesterskaber

LUU – 3. kvartal

•
•

Skuemesterrapporter – Gennemgang
Praktikpladssituationen/ Praktikpladsopsøgende arbejde

LUU – 2. kvartal

•
•
•
•
•

DM i SKILLS - Regionalemesterskaber
Skuemesterrapporter – Gennemgang
Faglæreruddannelse – Opkvalificering
Praktikcenter – Se hvad de laver i SKP
Praktikpladssituationen/ Praktikpladsopsøgende arbejde

LUU – 4. kvartal

•
•
•
•

AUB ansøgning – Idegrundlag
Skuemesterrapporter – Gennemgang
Praktikcenter – Se hvad de laver i SKP
Praktikpladssituationen
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Faste punkter på dagsorden

•

•
•
•
•
•

•

•

AUB ansøgning – idegrundlag (hvad skal der søges midler til)
o Der er udarbejdet temaoplæg om AUB ansøgning og praktikpladsopsøgende arbejde,
som beskriver de formelle krav mv.
o Ideen med dette punkt er at få drøftet indhold og aktiviteter i forhold til Det Faglige Udvalgs udvalgte indsatsområde.
AUB ansøgning – udfærdigelse
o LUU godkender og underskriver ansøgning – EVU-repræsentanten hjælper naturligvis
med kvalitetssikringen af denne ansøgning.
LUU konference
o LUU-medlemmer vil blive informeret om konferencen af EVU og har mulighed for at
komme med ideer og input til programmet.
DM i SKILLS – Skole-/regionsmesterskaber
o Der er udarbejdet temaoplæg om DM i SKILLS som indeholder skole-/ regionsmesterskaber og selve DM i SKILLS.
Skuemesterrapporter – gennemgang
Praktikcenter – se hvad de laver i SKP
o Da der forsat er en stor andel af SKP elever, er det vigtigt, at LUU sikrer, at elever har
noget fornuftig at beskæftige sig med, når de er på skolen. LUU kan med fordel bede
om at se skolens værksted.
o Det skal sikre at der er de fornødne lærerkvalifikationer, og det skal sikre, der ikke opstå
konkurrenceforvridning.
Praktikpladssituationen/ praktikpladsopsøgende arbejde
o Skolen skal orientere om status på, hvor mange elever der i SKP, herunder VFP, delaftaler, samt hvor mange der er på skolen. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at
bede om en redegørelse for, hvilke (navngivne) virksomheder praktikpladskonsulenten
opsøger, for at få LUU’s input til eventuelle andre typer virksomheder.
Faglæreruddannelse – Opkvalificering
o Grundet teknologisk udvikling samt undervisning på moduler, er det vigtigt at underviserne får et kompetenceløft i forhold til efteruddannelse og erfaringsudveksling. EVU
afholder hvert år faglærerseminar og workshop-/erfa-møder, som faglærere bør deltage
i.

Løbende fokuspunkter

•

•
•
•
•
•
•

Lokale uddannelsesplaner – LUP
o Der er udarbejdet temaoplæg om lokale uddannelsesplaner, hvor I finder informationer
om indhold og lovgivning. De er vigtigt, at LUU sikrer, at skolen har udarbejdet
denne/disse.
Svendeprøveafslutninger
o Evaluering af svendeprøveforløb; Hvordan gik det, hvad skal gøres anderledes, hvilke
karakterer fik elever osv.
Efteruddannelse – udbud, markedsføring og gennemførelse.
o Hvad gør skolen (og hvad burde de gøre?)
Moduler – kvalitetssikring og udbud
Klagesager – opfølgning
EVU’s arrangementer
o EVU afholder forskellige arrangementer for skolernes ledere og faglærere. Det er vigtigt,
at LUU opfordrer til, at de deltager i arrangementerne.
Undervisningsmateriale
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