
   

EUD skolemøde den 15. september 2021, Mødet afholdes hos EUC Lillebælt kl. 10.00-

14.00 på Teknikervej 2, Fredericia.  

 

Dagsorden: 
1) Godkendelse af dagsorden 

 

2) Personalesituationen i TUR 

a) Orientering om tilgang, afgang samt barsel. 

 

3) Ansøgning om nationalt forsøg med kørekort B, opfølgning 

a) TUR har meddelt ministeriet, at forsøget ønskes gennemføres i en treårig periode, så fra – 

til afhænger af proces. 

b) Forsøget skal omfatte elever på GF2 på de 7 uddannelser med gensidig anerkendelse, idet 

Autohjælp siden ansøgning er godkendt til start 1. august 2022.  

 

4) Temadage om RKV og GF2 

a) Konference om RKV for elever på GF2 og for meritelever. Udbydes 30/11-1/12 samt 15-

16/12, begge på Kolding Fjord. Deltagelse er gratis.  

b) Konference om GF2 for undervisere, planlæggere og lærepladskonsulenter. Udbydes 13-

14/10 samt 2-3/11, begge på Kolding Fjord. Deltagelse er gratis. 

 

5) Nyt om EUD 3-part fra TUR 

a) Status på indsatsen fra fagligt udvalg / TUR. 

i) Ekstra konsulent til TUR Lærepladsformidling 

ii) Frafaldsanalyse Vejgods og Lager 

iii) Deltagelse i projekt ”Verdens vildeste brobyggere” 18. september 2021. 

iv) Øvrige projekter undervejs 

 

6) Status på erhvervsskolens indsat (bordet rundt) ift. skolernes entydige ansvar, opsøgende 

arbejde m.m. 

 

7) Nyt fra ministeriet 

a) Nye beskrivelsesstandarter for LUP 2021, hvordan er det gået. 

b) Nye beskrivelsesstandarter for uddannelsesbekendtgørelser primært § 3 og §6  

c) Nyt beskrivelsessystem for uddannelsesordninger m.m. 

d) Ansøgningsrunde EUD Autohjælp 

e) Kvote Lager 2022 

f) Andet relevant. 

 

8) Nyt fra TUR Lærepladsformidling 

a) Det fremadrettede arbejde, indsatsområder, arbejdsfordeling m.m. 

b) Hvad kan TUR Lærepladsformidling aktivt gøre for at medvirke til, at Lager får fjernet kvote 

fremadrettet, debat om årsager til kvoten og mulige tiltag. 

c) Arrangement for vejledere under Transport 2021 
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d) Spørgeskema omkring elevstatus i forhold til uddannelsesaftale ved 0. uge, 15. uge og 20. 

uge på GF2 forår 2021  

e) Andet relevant. 

 

9) Projekt ”Ambassadørlærlinge” 

a) Nyt hold, Status på projektet ved TUR. 

 

10) Status EUD Autohjælp 

a) Ministeren har godkendt uddannelsen 

b) Udkast til bekendtgørelse udarbejdet 

c) Kort præsentation af uddannelsen 

 

11) Regler og rammer for EUV1, EUV3 og I-EUD samt GK, status 
a) Fokus i RKV i forhold til EUV1 

b) Elever på EUV3 skal gennemføre deres forløb med samme indhold som EUD 

c) Hvornår kan I-EUD være en mulighed 

d) Hvornår kan GK godskrives efter erhvervelse i AMU 

 

12) Ansøgning om praktikpladsgodkendelse, Vejgodstransport 

a) Der er for mange ophævelser, mæglingssager m.m. 

b) BU Vejgodstransport ønsker at inddrage lokal viden om ansøgere i beslutningsprocessen 

via LUU. 

 

13) Covid 19 konsekvenser, status 

a) Studietur, kan være svært at lave virksomhedsbesøg og hvad så? 

b) Dispensation til svendeprøver 

c) Forlængelser HF pga. manglende praktisk undervisning 

d) Forlængelse efter svendeprøve.  

e) Midlertidig skolepraktik 

 

14) Kran/gaffeltruck censorvejledning 

a) Status. Processen har været mere omstændelig end forventet.  

 

15) Status på DM fredag 17. september 2021, MCH Herning 
a) Orientering ATD ved Jan Lillelund 

 

16) Nyt fra skolerne 

a) Kort orientering 

 

17) Evt. 
 
18) Møder 2021 

a) Onsdag 8/12-2021, TEC Hvidovre 
 
 
Udarbejdet af TUR den 08-09-2021 


