Dialogmøde m svejseskoler 3. april 2018 – AMU-Syd, Kolding
Noter fra
1. Velkomst og introduktion, Jørgen Bo Nielsen
2. Informationer vedr. wps-basen, Leif E. Andersen – bl.a. info om
supplerende pWPs’er
De pWPS’er der ligger i basen tager udgangspunkt i de oversigter
der blev lavet v svkonferencen i 2013. Der er typisk udviklet
pWPS’er i 3 til 4 brands. Efter idriftsættelse af banken har det
været nødvendigt at foretage enkelte tekniske revisioner, ligesom
der har været ønsker om supplerende pWPS’er efterfølgende
hvorfor der er udviklet en antal. Der kan relativt let udvikles nye
pWPS’er, og behov herfor kan meddeles sekretariatet.
Det skal understreges at der alene udarbejdes pWPS’er i relation til
slutmål på uddannelser med certificering.
3. Revision af SBC 244, Jørgen Hagelund – Sekretariatet har
modtaget enkelte input m bemærkninger til SBC’en som blev sendt
i høring.
Jørgen Hagelund gennemgik de fremsendte bemærkninger som i
det omfang det er relevant vil blive indarbejdet.
Under mødet fremkom yderligere forslag til ændringer som
indarbejdes.
SBC’en vil blive behandlet ved kommende P16-møde i maj måned.
Ikrafttrædelse af den reviderede SBC vil være fra 1. oktober 2018.
SBC’en i den form den præsenteres for P16 kan findes i mappen
fra dialogmødet
4. Der er fra skoleside udtrykt ønske om at skolerne kan få en
tilforordnet plads i P16. P16 har besluttet at imødekomme
skolerne, og P16 foreslår, at der ved dialogmødet vælges en
skolerepræsentant.
Der blev peget på Freddy Tomhav som repræsentant og som
suppleant Carsten Jensen. Begge inviteres fremover med til P16møderne.
5. Drøftelse af ønske om afholdelse af seminar for
svejsekoordinatorer, Jørgen Bo Nielsen – Der er fra skoleside
udtrykt ønske om afholdelse af seminar/kursus for
svejsekoordinatorer. Der ønskes en drøftelse ved dialogmødet om
indhold af dette, herunder udpegning af 2 til 3 svkoordinatorer
som vil være ansvarlige for plan- og programlægning.
Multigruppen påtog sig at program- og planlægge.

6. Tiltag vedr. digitalisering af administration og teoriprøver mm;
Ellegaard Data samt Jørgen Bo Nielsen – 2 skoler har deltaget i
møde vedr. temaet sammen med Ellegaard Data. Resultatet heraf
præsenteres ved dialogmødet.
Præsenterede de første oplæg til digitalisering.
Materialet herfra er kan findes i mappen fra dette dialogmøde
7. Blandet information
Lars Ahm orienterede om kommende svejsekonference der
afholdes den 25. til 27. juni 2018 hvor den første dag er
arbejdsmiljødag. Endvidere blev orienteret om det kommende
revisionsarbejde i forlængelse af trepartsaftalens sidste del. Skoler
som skal involveres i dette vil blive kontaktet.
8. Evt.

