P17, Dagsorden

21-01-2016

P17 møde den 19 okt. 2015 kl. 10.00 hos:
Den jydske Haandværkerskole, Hadsten
Deltagere:
Henry Andersen (HA) (Næstformand)
Henning Espersen (HE)
Torben Andresen Lindhardt (TAL)
Jørgen Hagelund (JH)
Jørgen Bo Nielsen (JBN)
Mia Mølgaard Eitel (MME)
Jesper Knudsen (JK)
Henrik Bertelsen (HB)
Allan B. Rasmussen (ABR) Referent
Afbud:
Henrik Øelund (HOE)
Jesper Løvendahl (JL)
Johnny Iversen (JI) (Formand)
Bjarne Jensen (BJ)
Ikke til stede:
Kim Fusager Balle (KFB)
Mette Hartvig (MH)
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Pkt.

Dagsorden

1

Godkendelse af dagsorden

21-01-2016

Næstformanden bød velkommen til mødet
Dagsordenen blev godkendt

2

Nye medlemmer

Konsulent Mia Mølgaard Eitel (Tekniq) og Fuldmægtig
Mette Hartvig (UVM)

3

Opfølgning fra sidste møde

Vedr. kontroludstyr til ekstruder- og elektrosvejsning. Der
findes standardudstyr til prøvning hvor plader kan bukkes,
men JK anbefaler der udvikles og anvendes en
semiautomatisk måde at gøre dette på. Der bør udføres en
test fremadrettet og denne indføjes i prøvningsmaterialet for
certifikatuddannelserne.
JK fremstiller en målfast skitse til prøvningsudstyr og TL vil
efterfølgende bringe forsøge at bringe denne videre til et
praktikcenter for industriteknikere, som kan fremstille dette
til plastsvejseskolerne.
JBN udarbejder procedure vedr. håndtering af
plastsvejsepas og certifikater.
Der mangler fortsat tekst (dansk og engelsk) ved
beskrivelse af kurserne i de nye plastsvejsepas. Dansk
udgave kan hentes fra plastsvejsehåndbogen.
I ”kriterier for visuel bedømmelse” mangler der fortsat
bedømmelse vedr. svejsninger af svejsning af kapperør. JK
følger op på dette

4

Godkendelse af referat fra 05. januar 2015

JH gjorde opmærksom på, at aktiviteter vedr. P16 og P17
stadig varetages af Dansk Standard og ikke Norsk Veritas
Referatet godkendt.

5

Orientering fra SP sekretariatet v/JBN

JBN gennemgik regnskab for P17.
Forventer OK resultat for 2015 med forventet overskud på
ca. kr. 100.000,- Egenkapital for P17 ca. kr. 400.000,JBN gjorde opmærksom på, at P17 ikke dækker udgifter i
forbindelse med møder og aktiviteter for medlemmer og
tilforordnede af P17.
Skolernes håndtering af de nye certifikater fungerer godt.
JK vurdere at der pt. er stor aktivitet med certificeringen
pga. travlhed i branchen.
En virksomhed har ønsket en form for akkreditering af
censorerne.
JK undersøger om dette er et udbredt ønske
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HB nævnte, at VVS elever fremadrettet har 2 ugers
obligatorisk undervisning i grunduddannelsen indenfor
plastsvejsning. Ikke certifikat.

6

Ansøgt plastsvejseanalyse UVM 2015
v/JBN

Gennemgang af ansøgt analyse, som er indsendt til UVM.
Der var drøftelser omkring behovet for analysearbejdet og
enighed om, at der er behov for ”service eftersyn” på de
enkelte kurser.
Der bør i forbindelse med eftersyn vurderes behov for at
lave nye teorispørgsmål til prøverne

7

Orientering fra Dansk Standard vedr.
europæiske standarder for plastsvejsning
v/JH

JH orienterede om, at der har været møder med JBN og
ABR. Møderne omhandlede sammenligninger af
bedømmelser for plastsvejsninger, og godkendelse af
medarbejdere, i Danmark kontra de øvrige europæiske
lande ud fra de standarder, som findes op området i dag.
JH vurdere ikke at der er basis for om konvertering til de
europæiske standarder. Der findes ikke objektive
vurderinger, som er skrappere end de danske og derfor er
konklusionen pt. at vi kan fortsætte med ordningen indenfor
plastsvejse certificeringsordningen i DK.

8

Drøftelse vedr. ”Visuel bedømmelses
kriterier” v/HE

HE orienterede om arbejdet indenfor Insta-cert og håber
der kan gennemføres fælles nordisk bedømmelses kriterier
indenfor plastsvejsning.
JK undersøger om der er mulighed for, at de eksisterende
”Visuel bedømmelse kriterier” kan opdateres
(moderniseres). HE indgår gerne i dette arbejde.

9

Eventuelt samt næste møde

ABR nævnte, at efterspøgslen på tilsynskurser ikke er
særlig stor og de planlagte kurser i 2015 har været aflyst
pga. manglende deltager.
HE ønsker undersøgt, om der kan udvikles kursus i
svejsning af rør i store dimensioner, da der er mange
eksempler med fejl på svejsning af disse.
Kunne evt. gennemføres som IDV kurser på
virksomhederne da der vil forventes få deltagere og meget
dyrt udstyr.
Ny censor er under uddannelse. Jan Kyster Madsen fra
Teknologisk institut.

Næste møde:
Onsdag d. 2. marts 2016
Hos: Teknologisk institut, Gregersens vej, Tåstrup
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