
 
 

 

Referat af Kredsmøde 

”Besøg Syddansk Erhvervsskole - Opfølgning på generalforsamlingen” 

17. november 2021 kl. 15:00 

Afholdt ved: Syddansk Erhvervsskole, Boulevarden 36, 7100 Vejle 

 
Der deltog 22 personer fra foreningen og 6 repræsentanter fra Syddansk Erhvervsskole. 
 
Mødet startede med kaffe og kage, hvorefter formand Henrik Damgaard Hansen bød velkommen 
og opfordrede vores medlemmer til at spørge ind til skolen. 
 
Susan Annette Jacobsen bød vores medlemmer velkommen til skolen, og hun fortalte, at i 
øjeblikket er der 22 elever fordelt på 12 forskellige virksomheder på skolen. 
Susan informerede os om de lidt kedelige tal fra skolen, hvor der lige pt. gennemsnitlig kun er 5 
personer pr. motorkursus årligt, hvor de tidligere havde kalkuleret med 12 personer. Det vil 
medføre på sigt, at der kun vil blive kørt motorkurser hvert 2. år, og det vil så desværre få 
betydning for undervisernes rutiner, hvis de ikke beskæftiger sig med det oftere. 
Susan roste både eleverne og Elektroteknik & Automatiks medlemmer for deres engagement i 
skolen. Hun fremhævede bl.a. Hoppe & Møldams Elektro, som havde været til stor hjælp for 
skolen. 
 
Der blev stillet spørgsmålet om der er mulighed for, at få elever fra andre skoler så der kan blive 
fyldet op med elever på holdene? Og der blev svaret at der nogle gange kom elever fra Aalborg. 
 
Skolen har brug for at få hjælp til teori i forbindelse med vikling. Her gjorde vi dem opmærksom på, 
at vores medlemmer gerne vil være dem behjælpelig, og de er velkommen til, at kontakte os via 
Rikke Lassen i sekretariatet pr. mail info@elektroteknikogautomaik.dk som vil formidle kontakten til 
vores medlemmer. Derudover vil der være mulighed for at komme på virksomhedsbesøg for at se 
tingene i praksis. 
 
Når der skal undervises i vikling, så køber Syddansk Erhvervsskole en fra branchen til at 
undervise. 
 
Der blev truffet beslutning om, at Brancheforeningen Elektroteknik & Automatik skal nedsætte et 
uddannelsesudvalg, som kan lave en guide/brugervejledning til skolen til brug for undervisningen. 
 
Der er flere mestre som er blevet informeret af deres elever om manglende materialer og lang 
ventetid i forbindelse med undervisningen.  
En af de faste undervisere fra skolen er blevet ramt af alvorlig sygdom, og der er derfor blevet 
ansat en ny underviser. Det har også givet lidt opstartsproblemer, men det burde være løst nu. 
Af underlige årsager, er der forsvundet materialer fra skolen, så de har ikke kunnet arbejde videre 
med det, de var i gang med. 
 
Skolen har kun en viklemaskine, og det medfører ventetid for eleverne. Der har desuden været 
stor mangel på kantbukkerer. 
 
Peter Bjerrum fra Hoppe & Møldams Elektro opfordrede skolen til at lave en mangelliste over 
materialer, som de sender til ham pb@mevejle.dk . 
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Skolen har ikke indflydelse på selve indholdet af undervisningen, det kommer ovenfra. 
 
Det er svært for mestrene at få deres elever tilmeldt til de 20 dages påbygningkurser. Her blev 
nævnt, hvor håbløst det er at komme på truckkursus, som de blandt andet var blev lovet. 
Susan vil kontakte Else, som er ansvarlig for tilmeldingerne til truckkurserne.  
Virksomhederne vil gerne informeres fra skolen om, hvilke andre kurser der kan vælges imellem? 
og hvornår de afholdes? 
 
Inden eleverne afslutter grundforløbet, så skal de have en uddannelsesaftale i orden. 
 
Virksomhederne har mulighed for at komme og præsenterer sig overfor eleverne på skolen, og 
herved kan der være chance for, hvis en elev finder virksomheden interessant at finde en ny elev 
til sin virksomhed. 
I kan kontakte virksomhedskonsulenter, Tina Crafack på telefon 2130 4428 eller tsc@sde.dk, som 
vil være jer behjælpelig. 
 
Der er mulighed for at Syddansk Erhvervsskole kan omskole en elektriker til automatikteknikker på 
6 uger. 
 
Fagforbundet Dansk Metal har været på skolen og i kontakt med eleverne, hvor de har set deres 
lønsedler. De har bl.a. sagt at eleverne ikke får nok i feriepenge, men det er ikke korrekt.  
Skolen fortæller, at det heller ikke var med det formå, at de fik lov til at møde eleverne på skolen, 
det var udelukkende for at fortælle eleverne om fagforbundet. 
Der vil derfor fremadrettet ikke være adgang for Dansk Metal på skolen uden, at der er en 
underviser til stede, og der vil blive lavet helt klare regler for, hvordan de må optræde på skolen. 
 
 
Efter mødet var der rundvisning på skolen af deres nye faciliteter, og den blev afsluttet i kantinen, 
hvor der blev netværket og vi blev budt på sandwich og øl/sodavand. 
 
Tak til Syddansk Erhvervsskole for en rigtig god dag. 
 
 
Rikke Lassen 19. november 2021 
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