P17, Dagsorden
P17 møde mandag d. 25 august 2014 kl. 10.00 hos HMN, Viborg
Deltagere:
Johnny Iversen (JI) (Formand)
Claus Eskesen (CE) (Næstformand)
Jesper Knudsen (JK)
Henning Espersen (HE)
Bjarne Jensen (BJ) Kim Fusager
Bent-Ole Bohn (BOB)
Henrik Bertelsen (HB)
Allan B. Rasmussen (ABR) Referent
Afbud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Torben Andresen
Jesper Løvendahl
Anna Raundahl
Henrik Øelund
Jørgen Bo Nielsen
Mark Krølner
Kim Fusager Balle
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Notater
Pkt.

Dagsorden

1

Godkendelse af dagsorden

Næstfirmanden bød velkommen til den nye formand.
og meddelte samtidig, at han udtræder af P17 udvalget
pga. jobskifte.
Nyt medlem fra 3F bliver Henry Andersen
Formanden bød velkommen til mødet og præsenterede sig
selv.
BOB ønskede punkt tilføjet dagsorden omhandlende
gennemsyn af struktur på plastsvejsekurserne. Dette tilføjet
som pkt. 6
Dagsordenen blev godkendt

2

Opfølgning fra sidste møde:

2.2.2.6 er udført
2.2.4 TI sætter mærkat i de eksisterende udgaver
2.2.4 HB meddelte at JBN ikke har haft møde med EVU
omkring dette punkt
2.4 Evalueringsresultater af ”tilsynskurserne” viser ikke
umidedlbart behov for ændringer
Der fremkommer i AMUKURS.dk ikke noget når søgeordet
”tilsynskursus” indtastes
Der er ikke beskrevet en ”pakke” hvori kurset indgår
DjH har ingen samarbejdsaftale med SELANDIA omkring
udbud af ”tilsynskurset”
2.8 JK gennemgik oplæg til kontrol af ekstruder- og
elektrosvejsning (se notat fremsendt til udvalget 30/102013).
Udvalget var enige om, at det var vigtigt, at
prøvningsmetoden er ens fra gang til gang.
JK undersøger om der findes lignende udstyr i Slagelse.
Efterfølgende skal fremstilles testprøvningsmateriale, evt.
med hjælp fra et praktikcenter indenfor industritekniker.
Kunne JBN eller TL evt. skabe kontakt til et sådan?
2.9 Ikke modtaget materiale fra Erik Klemmsen vedr.
vulstfjernelse
ABR følger op med EK
(ABR har efterfølgende talt med EK vedr. materiale
omhandlende vulstfjernelse. Konklusion herpå er at
udvalget ikke skal forvente at materialet bliver færdigt)

3

Godkendelse af referat fra 21. oktober
2014

Referatet godkendt
Det blev besluttet, at i fremtiden skal referatet godkendes
inden 14 dage efter udsendelse. Er der ikke kommet
indvendinger inden da betragtes referatet som godkendt.
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4

Nye plastsvejsepas v/Jørgen Bo Nielsen

Gennemgang af notat fremsendt fra JBN omkring nyt svejsepas
Vigtigt med billede på svejsepasset. Hvis ikke på passet skal der
være billede af indehaveren ved den indskannede QR-kode
Procedure omkring håndtering af svejsepas mellem
skole/sekretariat/pasindehaver skal laves.
ABR kontakter JBN omkring udarbejdelse af dette
dette
Engelsk tekst omkring indhold af svejsepasset kunne evt. skannes
via QR koden
ABR kontakter JBN vedr. teoretiske prøver

5

Orientering fra SP sekretariatet
/v Jørgen Bo Nielsen

Gennemgang af notat fremsendt fra JBN vedr. aktivitet på
plastsvejsning samt budget
Stabilitet på aktiviteten

6

Struktur på plastsvejsekurserne

EVU har foretaget ”eftersyn” på kurserne.
Flere brugere udtrykt utilfredshed med kurserne RØR og USME,
da man følte at kurserne indeholder stort set samme elementer
Hvis der overlap bør dette ændres.
Der var forlag til, at sammenlægge de to kurser
Der blev ligeledes drøftet om kurset skulle opdeles i processer
Udvalget ønskede at der blev set på hele strukturen omking
plastsvejsning og opfordrede sekretariatet til at nedsætte et
udvalg som gennemgår kursusstruktur og indhold og kommer
med evt. ændrings/tilpasningsforslag
Der blev opfordret til, at IU sender ansøgning til UVM hvor man
overvejer strukturændringer af plastsvejseuddannelserne. Dette
skal indsendes i behovsanalyse til UVM senest medio sep.
Evt. input til ændringer:
• Skal muffer indgå i
• Kan man opdele i dimensioner
• Bør der indgå hygiejne i kurset
• Kan man opdele i materialetyper

7

Eventuelt samt næste møde

Faglærerkonference Slagelse man + tirs uge 2 (5+6 jan),
svejseøvelse med store rør (mange skader)
NÆSTE MØDE:
Mandag d. 5. januar kl. 12.00 Selandia Slagelse
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