Kbh. 2. maj 2017

Dialogmøde afholdt den 26. april 2017 hos AMU-Syd, Kolding
Aktionsliste

Dagsordenspunkt
Velkomst og status

Aktion
Der afholdes fremover dialogmøder med fast
frekvens den første tirsdag i april. Ved mødet tages
stilling til om der skal holdes et dialogmøde om
efteråret samme år (første tirsdag i september)

Revision og afvikling



af teoriprøver

Der vurderes at være for mange ikke
relevante spørgsmål i databasen.



Der bør ske en gennemgang for spørgsmål
som er uheldigt formulerede



Der skal ske en gennemgang af basen mht.
hvilke spørgsmål der stilles til den konkrete
prøve – Eksempelvis skal der ikke stille
”rustfri spørgsmål” til ”sorte prøver”



Der er udbredt ønske om at gennemføre
prøven digitalt. Sekretariatet arbejder på en
digital løsning



Det bør overvejes at tilføje nye spørgsmål

Alle punkter henvises til behandling i P16
Under dette punkt var der også en drøftelse om
undervisningsmateriale og teorispørgsmål på
fremmedsprog, og konkret ønske om at
teorispørgsmålene oversættes til mindst et
fremmedsprog.
Udfordringer omkring

Der konstateres i stigende grad afvigelser i forhold til

overholdelse af

overholdelse af tidsfrist for fremsendelse af

tidsfrister for

certifikater. Det understreges, at den fastsatte

fremsendelse af

tidsfrist på 10 arbejdsdage skal tolkes således, at

certifikater

skolen senest 10 dage fra prøveaflæggelsen skal
sende certifikatet til svejseren. PED-stempling er en
ekstra service skolerne tilbyder og ligger udenfor SPordningen og må således ikke påvirke en eventuel
overskridelse af den fastsatte tidsfrist

Side 1 af 2

Digitalisering af

Der arbejdes med en løsning omkring digitalisering af

certifikatbilag

certifikater.
Det blev foreslået at arbejde en to trins løsning hvor
der i første omgang gives mulighed for at sende
certifikatet digitalt mellem skole og
prøvningsvirksomhed.
Næste fase kan blive mulighed for digital påstempling
ved fornyelse.
Det må forventes at udvalgte skoler inddrages i
arbejdet.
P16 vil behandle emnet ved kommende møde.

Revision af SBC

Kommende revision af SBC 244 er beskrevet i

244

præsentation fra dialogmødet. Input til yderligere
rettelser skal fremsendes til sekretariatet inden 1.
juni

Digitalisering af

Det foreslås at der fremadrettet arbejdes med

kvalitetsmanualer

digitale kvalitetsmanualer.
Skolerne anmodes om inden 1. juni at fremsende
procedure for beskrivelse af revision og fremsendelse
af kvalitetsmanualer. Efterfølgende vurderer P16
hvordan kvalitetsmanualerne skal uploades og i
hvilket omfang de skal være offentlige.
Opmærksomheden henledes på udfordringer omkring
beskyttelse af personoplysninger

Informationer fra

ISO 9606 revideres for så vidt angår annex ZA

Dansk Standard om

omhandlende PED-mærkning.

møder vedr. ISO

EN 14731 revideres – annex vedr. anbefalede

9606 + ZA og EN

uddannelser forventes at udgå.

14731
Svejsekonference

Svejsekonferencen afholdes 26.-28. juni.

2017

Indkaldelsesskrivelse er udsendt til alle skoler.

Eventuelt

WPS-banken – Der arbejdes med en løsning som
giver oplysninger om revisioner i banken.
Advisering om recertificering via eboks – P16
overvejer en løsning.

