Velkommen i LUU

En velkomstfolder til nye medlemmer af det lokale
uddannelsesudvalg for vvs-energiuddannelsen

Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg
De lokale uddannelsesudvalg (LUU) for vvs
energiuddannelsen udgør en af grundpillerne i kvali
tetssikringen og udviklingen af vvsenergiuddannelsen
og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) rettet mod
vvsbranchen.
Som medlem af det lokale uddannelsesudvalg har du
et værdifuldt hverv som rådgiver for landets erhvervs
skoler og som repræsentant på skolen for TEKNIQ
Arbejdsgiverne eller Blik og Rørarbejderforbundet.
Det er de lokale uddannelsesudvalg for vvs
energiuddannelsen, som har det bedste kendskab til
de lokale og regionale forhold, og din viden skaber
grundlag for udviklingen af holdbare og solide ud
dannelser og AMUkurser, der imødekommer vvs
branchens behov for kompetencer.

Sammen med erhvervsskolerne og det faglige udvalg
for vvsenergiuddannelsen er du med til at sikre, at
lærlinge/elever, beskæftigede og ledige får de kompe
tencer, som vvsbranchen har brug for gennem EUD,
EUX og AMU. Du har med andre ord en enestående
mulighedforatsætteetmarkantfingeraftrykpåvvs-
branchen mange år frem i tiden.
I denne brochure kan du læse, hvor og hvordan du
heltkonkretkanfåindflydelsegennemditlokaleud
dannelsesudvalg.
Velkommen til arbejdet i det lokale udvalg for vvs
energiuddannelsen.

Hvad er LUU?
Det lokale uddannelsesudvalg er et lovfæstet,
rådgivende udvalg for skoler, der udbyder vvs
energiuddannelsen, EUX og AMU. Udvalgene består
af repræsentanter udpeget af TEKNIQ Arbejdsgiv
erne og Blik og Rørarbejderforbundet fra lokal og
regionalområdet.
LUU skal først og fremmest rådgive skolerne om vvs
branchens behov for kompetencer, give skolerne
faglig sparring og bidrage til et godt samarbejde med
skolen.
Hvert udvalg har en formand og en næstformand,
som udvalget selv vælger. Som TEKNIQ Arbejds
givernes og Blik og Rørarbejderforbundets talerør
over for skolen er det LUU’s opgave at sørge for, at
vvs-branchenharindgåendeindflydelsepåEUD,EUX
og AMU, og at vvsvirksomheder i den pågældende
region har de bedst mulige uddannelsestilbud, så de
kan vækste og øge beskæftigelsen.
Samtidig er det LUU’s opgave at videreformidle og
markedsføre skolens uddannelser over for vvs
branchen, således virksomheder, potentielle lærlinge
og svende kender til de uddannelsesmuligheder,
somfindespåskolen.
Derudover fungerer udvalgene som talerør for sko
len og det lokale arbejdsmarked over for det faglige
udvalg og efteruddannelsesudvalget, ETIE.
LUU er således en vigtig kilde til viden om de lokale
og regionale kompetencebehov, som har stor betyd
ning for udviklingen af uddannelserne på centralt
niveau. Derfor er det vigtigt, at de lokale uddan
nelsesudvalg løbende er i dialog med det faglige
udvalg for vvsenergiuddannelsen.
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Hvem er med i LUU?
Udvalget består af repræsentanter fra Blik og
Rørarbejderforbundet samt repræsentanter
fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, som er udpeget
forenfireårigperiode.Denlokaleerhvervss
kole repræsenteres i LUU af tilforordnede fra
skolens ledelse, lærere og elever.
Erhvervsskolen fungerer som sekretariat for
LUU, og skolens repræsentanter er udeluk
kende tilforordnede og ikke medlemmer af
udvalget.
I udvalget sidder desuden en tilforordnet fra
EVU, El og Vvsbranchens Uddannelses
sekretariat, som repræsentant for Det faglige
udvalg.
Hvert udvalg har en formand og en næstfor
mand, som repræsenterer hhv. arbejdsgiver
og arbejdstager.
De lokale uddannelsesudvalg dækker både
erhvervsuddannelser (EUD og EUX) og
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU).

Sådan får du stor indflydelse sammen med
det faglige udvalg
Det er TEKNIQ Arbejdsgiverne og Blik og Rørarbej
derforbundet, der i samarbejde med Under
visningsministeriet styrer indholdet af erhvervsud
dannelserne (EUD), EUX og arbejdsmarkeds
uddannelserne (AMU) på vvsområdet. Grundtanken
bag denne model er, at TEKNIQ Arbejdsgiverne og

Blik og Rørarbejderforbundet bedst ved, hvilke
kompetencerogkvalifikationerdererbehovfori
vvsbranchen.
Nedenstående diagram viser, hvordan du sammen
meddetfagligeudvalgharindflydelsepådefaglige
mål for vvsenergiuddannelsen, EUX og AMU.

Det rådgivende system:
Undervisnings
ministeriet
EUD/EUX

AMU

Rådet for de grundlæg
gende Erhvervsrettede
Uddannelser (REU)

Rådet for Voksen og
Efteruddannelse (VEU)

Det faglige udvalg for
vvsenergiuddannelsen

EVU

ETIE
Efteruddannelsesudvalg

Erhvervsskoler
Bestyrelser
Praktikcentre

Lokale
uddannelsesudvalg
På øverste niveau er TEKNIQ Arbejdsgiverne og
Blik og Rørarbejderforbundet repræsenteret i Rådet
for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannel
ser (REU) og i Rådet for Voksen og Efteruddannelse
(VEU). Disse to udvalg er nedsat som rådgivende råd
for ministeren. Her trækker TEKNIQ Arbejdsgiverne
og Blik og Rørarbejderforbundet på den viden, som
de får fra lokale uddannelsesudvalg i hele landet – og
dermed også dine inputs.
Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer
og Energi (ETIE) er det andet centrale udvalg. Udval
get rådgiver Undervisningsministeriet inden for
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Det er også her,
TEKNIQ Arbejdsgiverne og Blik og Rørarbejderfor
bundettræfferfællesbeslutningeromatigangsætte
udviklingsarbejder på tværs af alle skoler inden for
AMU. ETIE er også omdrejningspunkt for koordina
tionen med andre uddannelsesområder om opret
telse og nedlæggelse af AMUkurser.

Det faglige udvalg for vvsenergiuddannelsen er det
afgørende udvalg, hvor TEKNIQ Arbejdsgiverne og
Blik-ogRørarbejderforbundettræfferbeslutninger
om uddannelser (EUD, EUX og AMU) inden for vvs
branchen. Det faglige udvalg er bindeleddet mellem
dig i LUU og Undervisningsministeriet.
EVU er sekretariat for det faglige udvalg for vvs
energiuddannelsen og for ETIE, og repræsenterer det
faglige udvalg for vvsenergiuddannelsen i LUU.
Under det faglige udvalg for vvsenergiuddannelsen
findesdelokaleuddannelsesudvalg(LUU)pådenen
kelte erhvervsskole. Det lokale uddannelsesudvalg er
bindeleddet mellem den enkelte skole og det faglige
udvalg for vvsenergiuddannelsen.
Kommunikationen mellem dig i LUU og det faglige
udvalgerderforheltafgørendefordenindflydelse
branchen får på skolen og på undervisnings
ministeren og dermed Danmarks regering.
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Din opgave i LUU
Din opgave er først og fremmest at deltage i
kvalitetssikringen af vvsenergiuddannelsen (EUD og
EUX) og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) på
erhvervsskolen. Du er vvsbranchens talerør over for
skolen, og det er blandt andre dig, der sikrer TEKNIQ
Arbejdsgiverne og Blik og Rørarbejderforbundets
indflydelsepåskolensuddannelser.

Rådgivning om EUD, EUX og AMU
Sammen med de øvrige medlemmer rådgiver du
erhvervsskolen om lokale uddannelsesbehov både
inden for erhvervs og efteruddannelsesområdet.
Helt konkret kan det fx være at rådgive skolen om
udformning af lokale undervisningsplaner, om
det praktikpladsopsøgende arbejde, om lokale og
regionale Skillskonkurrencer og om EUX. Udvalget
har desuden en vigtig rolle som rådgiver for skolen
om markedsføring af erhvervs og efteruddannelsen
i lokalområdet og om det lokale erhvervslivs behov
for AMUkurser.

Kvalitetssikring
Ved deltagelse i møderne er udvalgsmedlemmerne
med til at støtte skolens faglige miljø og under
visningsmiljø. Det gælder blandt andet kvaliteten i
undervisningen,underviserneskvalifikationer,un
dervisningens indhold, kvaliteten af lokaler, udstyr,
undervisningsmaterialer og bedømmelse af svende
prøver.

Praktikpladser
Praktikpladssituationen samt elevtilgang og frafald
på vvsenergiuddannelsen er et vigtigt fokusområde.
Det er også vigtigt at se på, hvilke uddannelsesaftal
er, der bliver indgået og holde øje med, at skolerne
arbejder for at oprette ordinære uddannelsesaftaler,
når det er muligt frem for korte uddannelsesaftaler.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
LUU rådgiver skolen om, hvilke AMUkurser vvs
branchen har behov for, og fungerer samtidig som
en slags ambassadører for AMUsystemet.
LUU rådgiver også erhvervsskolen om, hvordan den
kanmarkedsføreAMU-kurserneogtiltrækkeflere
kursister blandt de erhvervsdrivende. LUU skal også
arbejde for, at skolen øger sit udbud af AMUkurser.

Praktikcentre
LUU rådgiver skolen om kvaliteten af skolepraktik
(SKP). Derved er LUU med til at sikre, at praktik
oplæringen stemmer overens med arbejdskulturen
i de lokale virksomheder, og at lærlingenes kompe
tencer lever op til branchens behov. LUU skal des
uden sikre, at der ikke sker konkurrence
forvridende produktion/aktiviteter i praktikcentrene.
Det gøres ved at drøfte rammerne for de aktiviteter,
der foregår i centret.

Klagesager
Udvalget skal sikre, at samarbejdet mellem virksom
heder, erhvervsskolen og lærlinge fungerer tilfreds
stillende og følge op på eventuelle klagesager fra
elever eller virksomheder over skolen.
EVUs konsulenter står altid til rådighed i forbindelse
med klagesager.

Skole- og regionsmesterskaber
Det er LUU’s opgave at støtte op om de lokale
mester skaber blandt andet ved:
• At være skolen behjælpelig ved udvælgelsen af
lærlinge, herunder sikre at skolen søger ”bredt”
blandt lærlingene.
• At udbrede budskabet om mesterskaberne i
både lærlinge, svende og virksomhedskredse.
• At fungere som dommere i forbindelse med
afholdelsen af mesterskaberne.

Hvem er det faglige udvalg?
Det faglige udvalg for vvsenergiuddannelsen
består af repræsentanter fra TEKNIQ Arbejdsgiv
erne og Blik og Rørarbejderforbundet.
Det faglige udvalgs primære opgave er at vare
tage målsætningen for vvsbranchens lærlingeud
dannelser, at revidere og udvikle det faglige ind
hold i uddannelserne i takt med den teknologiske
udvikling i samfundet og at fastsætte uddannel
sens varighed og struktur for de enkelte specialer
herunder fordelingen på skoleundervisning og
praktikuddannelse.
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Det faglige udvalg varetager den nødvendige kon
takt og kommunikation med Undervisnings
ministeriet vedrørende sager og emner, som
vedrører fagenes lærlingeuddannelse.
Det faglige udvalg varetager desuden alt
administrativt arbejde i forbindelse med vvs
branchens lærlingeuddannelse.

LUU og det faglige udvalg
Det er det faglige udvalg, der vurderer, om der er
behov for ændringer i erhvervs og arbejdsmarkeds
uddannelserne. Derfor er det vigtigt, at LUU løbende
informerer og deler viden om lokale udfordringer.

•
•
•
•

Derfor er LUU den vigtigste samarbejdspartner for
det faglige udvalg for vvsenergiuddannelsen, fordi
LUU bidrager med uundværlig viden, der kan hjælpe
medatidentificereeventuelleskævhedereller
problemer, der skal tages hånd om på centralt plan.
Det er også inputs fra LUU, som det faglige udvalg
tager op sammen med Undervisningsministeriet i
REU og VEUrådet.
Eksempler på lokale udfordringer kunne fx være:
• Uddannelserne lever ikke op til erhvervslivets
forventninger og krav.
• Uddannelserne er uhensigtsmæssigt sammensat.
• Nye teknologier betyder, at der er nye uddan
nelsesbehov, der ikke bliver tilstrækkeligt opfyldt.

•
•

Kvaliteten af undervisningen på skolen.
Kvaliteten af oplæring i praktikcentrene.
Der er for mange korte uddannelsesaftaler på
skolen.
De lokale undervisningsplaner er mangelfulde
eller utidssvarende.
Lokale ønsker til AMUudbud.
Kvaliteten af det praktikpladsopsøgende arbejde.

Det faglige udvalg vil også meget gerne have infor
mation fra LUU om:
• Gode metoder og værktøjer, der kan styrke
samarbejdet mellem det faglige udvalg og LUU.
• Gode tiltag og faglige initiativer på skolen, som
 medfordelkanudbredestilflereskoler.
• Behov for kampagner og arrangementer.
• Behov for kurser for nye LUUmedlemmer.
• Ønsker til emner på årets LUUkonference.

EVU – sekretariat for det faglige udvalg
EVU, El og Vvsbranchens Uddannelsessekretariat,
er sekretariat for det faglige udvalg for vvsenergi
uddannelsen.

EVU’s hjemmeside og nyhedsbrev

EVU ejes af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik og Rørar
bejderforbundet og Dansk ElForbund (DEF) og har
som uddannelsessekretariat til formål at bidrage til
kvalitetssikring og udvikling af EUD, EUX og AMU.

HerkanLUU-medlemmerfindespecifikinformation
om LUU, relevante links og andre nyttige værktøjer
til arbejdet i LUU.

EVU betjener de faglige udvalg og har den løbende,
daglige dialog med skoler, LUU, ministerier og
styrelser.
Derfor vil meget af den kommunikation, du
modtager, komme via EVU.

På EVU’s hjemmeside evu.dk, er der en sektion for
de lokale uddannelsesudvalg.

Derudover opfordrer det faglige udvalg alle LUU
medlemmer til at tilmelde sig EVU’s nyhedsbrev,
som bl.a. indeholder nyheder om uddannelse til
branchen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på
evu.dk.
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LUU’s kontakt i EVU
Du kan hente gode råd og viden i EVU, fordi EVU er
det faglige udvalgs forlængede arm.
EVU kan hjælpe med at formidle det faglige udvalgs
holdninger og udmeldinger, informere om igang
værende forhandlinger med Undervisningsministeri
et og sætte emner og temaer til drøftelse i LUU. EVU
hjælper også med at sikre, at de kritiske spørgsmål
til kvalitet, uddannelsesplaner og praktikcentre bliver
gennemgået, og at kritisable forhold tages op med
skolens øverste ledelse, hvis det er nødvendigt.

Alle lokale uddannelsesudvalg har en fast kontakt
person hos EVU. På EVUs hjemmeside kan du se,
hvem der er tilknyttet dit LUU.
Det faglige udvalg opfordrer de lokale uddan
nelsesudvalg til at kontakte EVU fx med spørgsmål
om uddannelse, udvalgets opgaver eller andet, som
ligger under de centrale udvalgs kompetencer.
EVU hjælper dig gerne med råd og vejledning til,
hvordan LUU kan få mest ud af udvalgsarbejdet.

Mødeaktivitet
NormaltholderLUUfiremøderomåret.Derudover
kan der være invitationer til svendeprøveafslutnin
ger, åbent husarrangementer og lignende på skolen.
Det faglige udvalg afholder én gang om året en
LUUkonference for alle LUUmedlemmer. På konfer
encen drøfter vi bl.a. aktuelle uddannelsespolitiske
emner.

Referater
Skolen skriver referat, men det er vigtigt at LUU
følger op på de beslutninger og diskussioner, der
blev taget på det seneste møde. Referater bliver
desuden gennemgået af det faglige udvalg for vvs
energiuddannelsen.

Er udvalget engageret?

Detkræverenaktivindsatsatgøresinindflydelse
gældende. Sørg for at være godt forberedt. Gode
argumenter gør skolen mere lydhør.

Hold fokus
Det er vigtigt, at I fokuserer på de punkter, hvor ud
valget bidrager til skolens arbejde med uddannelse.
Det kan være omkring kursusudbud, praktikplads
opsøgende arbejde, kvalitet eller under
visningsmaterialer.

Giver udvalgsarbejdet resultater?
Det er vigtigt, at udvalgets beslutninger bliver ført
ud i livet og gjort synlige over for både skolen og
erhvervslivet. Prøv at fokusere på succeshistorierne,
og del dem gerne med det faglige udvalg for vvs
energiuddannelsen.

Forslag til det gode LUU-møde:
•

Sørg for at være forberedt og på forkant
med de forskellige problemstillinger på
dagsordenen.

•

Kontakt eventuelt EVU.

•

Begræns antallet af dagsordenpunkter, så
der bliver bedre tid til at gå i dybden med
de forskellige områder.

•

Få viden udefra, inviter fx medlemmer fra
andre lokale organisationer til at deltage i
møderne.

•
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Hold eventuelt et formøde uden skolen
som forberedelse for selv LUUmødet.

Vær opmærksom på:
•

Kender alle deltagere spillereglerne for
udvalget?

•

Hvem styrer møderne?

•

Skolen er sekretariat for udvalget. Skolens
repræsentanter er tilforordnede og altså
ikke medlemmer af udvalget.

•

Det er udvalgets medlemmer, typisk
formand eller næstformand, der leder
møderne og sætter dagsordenen.

•

Har du den rette information?

•

Udvalget skal – i god tid – have de oplys
ninger,derernødvendigeforatkvalificere
møderne.

•

Der kan være mange punkter på dagsor
denen. Det kan være en god idé at placere
orienteringspunkterne sidst på mødets
dagsorden. Måske kan dele af orienterin
gen foregå skriftligt.

Her kan du finde mere viden og inspiration til udvalgsarbejdet i LUU
Som LUUmedlem er det vigtigt, at du holder
dig opdateret med aktuel viden om vvsenergi
uddannelsen. Det kan du gøre på mange forskellige
måder.

Statistik
Ved at holde øje med statistikken for vvs
energiuddannelsen og vvsbranchens arbejds
markedsuddannelser, har du et godt udgangspunkt
for udvalgets dialog med erhvervsskolen.
EVU udgiver hver måned en opdateret statistik over
vvs energiuddannelsen. Statistikken indeholder
oplysninger om bestand, uddannelsesaftaler og
skolepraktik, som er vigtige fokusområder for LUU.
EVU fører desuden kvartalsvis statistik over arbejds
markedsuddannelserne. Heraf fremgår det, hvordan
det generelt ser ud med efteruddannelsesaktiviteten
i vvsbranchen.
Dufinderstatistikkernepå:evu.dk/statistik-vvs

Love og regler
Du skal være bekendt med lovgrundlaget for vvs
energiuddannelsen. Det sikrer, at du som LUU
medlem ved, hvilken ramme skolerne og det faglige
udvalg arbejder inden for.

Information fra det faglige udvalg
Det faglige udvalg for vvsenergiuddannelsen
udarbejder løbende forskellige typer af information
til LUU.
Det kan fx være oplysninger om ændringer i uddan
nelsen. Det kan være debatoplæg eller opfordringer
til at sætte særlige emner på dagsordenen.
Den information sender EVU direkte til alle LUUfor
mandskaber (formænd og næstformænd) i form af
nyhedsbreve.

Undervisningsministeriet
Undervisningsministeriet udgiver løbende materiale
om den siddende regerings initiativer og visioner på
erhvervsuddannelsesområdet.
Ministeriets hjemmeside har en sektion, der
vedrører erhvervsuddannelserne. Her kan du læse
artikler om særlige initiativer og indsatsområder
samt få faktuelle oplysninger om erhvervsuddannel
ser generelt.
Dufinderdenher:uvm.dk/erhvervsuddannelser

På EVUs hjemmeside er der en linksamling til alle rel
evante love og regler for vvsenergiuddannelsen og
arbejdsmarkedsuddannelserne. EVU hjælper gerne
med at forstå og fortolke love og regler.
Dufinderlinksamlingenher:evu.dk/love-og-regler

Nyttige links:
TEKNIQ Arbejdsgiverne
tekniq.dk

Overblik over vvsbranchens AMUkurser
amukurs.dk

Blik og Rørarbejderforbundet
blikroer.dk

Undervisningsministeriets AMUportal
efteruddannelse.dk

EVU, El og Vvsbranchens Uddannelsessekretariat
evu.dk

Uddannelsesguiden
ug.dk

Information om vvsenergiuddannelsen
vvsenergiuddannelsen.dk

Praktikpladsen  mødested for elever og
virksomheder
praktikpladsen.dk

Børne og Undervisningsministeriet
uvm.dk
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Du kan altid kontakte EVU hvis du har brug for flere
oplysninger, råd eller vejledning i forbindelse med dit
arbejde i LUU.

EVU - El og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat
Højnæsvej 71, 2610 Rødovre
Telefon: 3672 6400 | E-mail: evu@evu.dk
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