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Pkt.

Dagsorden

Notater

1

Godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen til de 2 nye medlemmer.
Henry Andersen fra 3F, som samtidig er ny næstformand
for P17, samt Jørgen Hagelund fra Dansk Standard.
Dagsorden blev godkendt.

2

Opfølgning fra sidste møde:

Der er beskrevet en AMU - pakke for 6 ugers jobrettet
uddannelse omhandlende plastsvejsning fra FKB 2757.
I pakken indgår følgende kurser:
• BASIS
• UVE
• USME
Det er endnu uvist om denne bliver godkendt til udbud.
JK undersøger om der eksisterer kontroludstyr til ekstruderog elektrosvejsning. Hvis dette findes vil TL kontakte
praktikcenter indenfor industriteknik for fremstilling af
tilsvarende til plastsvejseskolerne. Er dette undersøgt?
Projektet omkring materiale vedr. vulstfjernelse ”parkeres”
for nuværende.
Procedure omkring håndtering af plastsvejsepas og
certifikater er under udarbejdelse (JBN)
Der blev i efteråret ikke indsendt ansøgning til UVM vedr.
analysearbejde af struktur og indhold af plastsvejsekurser
under FKB 2757.
SP sekretariatet opfordres til, at lave en forundersøgelse,
udarbejde samt beskrive en konkret problemstilling i forhold
hertil. Der opfordres til, at der findes og udpeges en person
med teknisk erfaring omkring plastsvejsning til
gennemførsel af undersøgelsen og analysen.

3

4

Godkendelse af referat fra 25. august
2014

Nye plastsvejsepas og certifikater
v/Jørgen Bo Nielsen

Godkendt.
Er der indsigelser eller rettelser til referatet, skal dette
fremover fremover ske senest 14 dage efter udsendelse af
referatet.

JBN gennemgik de nye svejsepas og certifikater i forhold til design
og praktisk håndtering.
Desuden orienterede JBN om administration vedr. oprettelse af nye
svejsepas og certifikater. Har gennemgået de nye pocedure med
administrativt personale på Selandia og Den jydske
Haandværkerskole. Den umiddelbare tilbagemelding herfra var
positiv.
Der er fremover foto på de elektroniske svejsepas og desuden
findes engelsk oversættelse af certifikaterne. Der mangler dog pt.
beskrinvelse på dansk og engelsk af membran kursus.
Der kan udskrives pdf. fil af de enkelte certifikater og
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plastsvejsepas.
JBN forventer, at procedurene omkring de nye certifikater og
plastsvejsepas fungere indenfor én måned og vil herefter
introducere og implementere disse på skolerne.

5

Status fra Dansk Standard v/Jørgen
Hagelund

JH gennemgik de ændringer, der er foretaget i DS hvor bl.a.
aktiviterne vedr. P16 og P17 er overgået til Norsk Veritas.
JH vil arbejde for, at de Danske Standarder er afstemt med de
Europæiske Standarder indenfor plastsvejseområdet.

6

Revision af Plastsvejsehåndbog
v/Jørgen Bo Nielsen

Plastsvejsehåndbogen er revideret og opdateret.
Ny udgave findes på industriensuddannelser.dk under svejsepas.
Hvis der opdages fejl/mangler i forhold hertil gives besked til ABR
eller JBN

7

Drøftelser vedr. eksamen v/Jørgen Bo
Nielsen

P17 besluttede, at vurdere afslutningen af kurserne på
plastsvejsning. Det blev nedsat et udvalg bestående af JH, JBN og
ABR til gennemførsel af dette.
(På konferencen d. 6/1 blev det desuden besluttet, at udvalget
undersøger mulighed for at justere/ændre opgaver indenfor UVE og
USME hvilket kræver at SBC 243 ændres. Dette vil samtidig starte
processen vedr. analysearbejdet omkring struktur og indhold af
plastsvejsekurserne jvf. pkt. 2. Møde i udvalget forsøges
gennemført ultimo jan. 2015)

8

Orientering fra SP sekretariatet samt
årsopgørelse v/ Jørgen Bo Nielsen
Der har været en nedgang i aktiviteten omkring plastsvejsning i
2014 sammenholdt med 2013.
HOE gjorde opmærksom på, at der var disharmoni i oversigten og
opgørelsen, som blev udleveret. JBN tjekker op dette.
I 2014 har der været et overskud på plastsvejseordningen i SP
sekr. på kr. 46.311.

9

Eventuelt samt næste møde

BJ nævnte, at der mangler bedømmelser vedr. svejsning af
kapperør i kriteriet på visuel bedømmelse.
Teknologisk Institut opfordres til at følge op på dette.

Næste møde: 26. maj 2015 kl. 10.00 på:
Den jydske Haandværkerskole
Ellemosevej 25
8370 Hadsten
10

Plastsvejsning i praksis hos Uponor.
Rundvisning v/Johnny Iversen

P17, Dagsorden

20-01-2015

