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Velkommen i elbranchens skuemesterkorps
Du er nu blevet medlem af et skuemesterkorps, som har en lang og stolt tradition bag sig. Siden
starten af 1920’erne har elbranchen anvendt skuemestre ved svendeprøver. Elbranchen er stolt af
denne tradition, som både er til gavn for lærlinge og virksomheder, fordi den er med til at fastholde
det høje niveau i uddannelsen.
Som den eneste erhvervsuddannelse udsender elbranchen skuemestre til samtlige skoleperioder - en
ordning, som er meget resursekrævende, men som hverken det faglige udvalg eller erhvervsskolerne
ønsker at undvære.

Dine opgaver som skuemester
Som skuemester er din funktion først og fremmest at deltage i kvalitetssikringen af elektrikeruddannelsen på erhvervsskolerne.
Dernæst at skabe de bedste muligheder for en kvalificeret, løbende dialog mellem elbranchen og
erhvervsskolerne for at sikre fokus på kvalitet og det gode håndværk.

Faglige krav til en skuemester
En skuemester skal:
-

være erhvervsaktiv og følge branchens udvikling,

-

være aktiv i forhold til uddannelsen af lærlinge,

-

have indgående kendskab til elektrikeruddannelsens indhold,

-

have specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen.

Oplæring til skuemester
Første gang du skal deltage i en overhøring, vil det ske i samarbejde med en erfaren skuemester.
Herefter vil du blive indkaldt til et skuemesterkursus, som klæder dig på i forhold til de rammer, som
du skal arbejde under.
Én gang om året bliver du indkaldt til en skuemesterkonference, hvor du bl.a. introduceres for nyheder i uddannelsen og får mulighed for at udveksle erfaringer med andre skuemestre.

”Den Store Blå”
I udgivelsen ”Den Store Blå - Elektrikeruddannelsen 2008” finder du det faglige udvalgs forventninger til uddannelsens indhold på de enkelte erhvervsskoleperioder. ”Den Store Blå” kan anvendes som
reference i forhold til at kvalitetssikre uddannelsen, og derudover finder du andre nyttige informationer om bl.a. skuemesterfunktionen, svendeprøven, medaljer m.m.

EVU kontakter dig
EVU er El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat. Du bliver kontaktet af en medarbejder fra EVU
ca. 2 til 4 uger, før du skal ud at skue. Du skal forvente at blive indkaldt til at skue 4 til 8 gange om
året.
Er der en periode, hvor du ikke har mulighed for at komme ud at skue, skal du blot kontakte EVU.

Økonomi
EVU sender et afregningsbilag til dig med informationer om det hold lærlinge, som du skal overhøre.

Formelle krav til en skuemester

Når du har deltaget i en overhøring, udfylder du afregningsbilaget og sender det til EVU.

-

Skuemestre må ikke være ansat på den erhvervsskole, hvor de skal virke som skuemester.

-

Skuemestre må ikke skue egne lærlinge eller lærlinge, hvortil skuemesteren har tætte relationer
(for skuemestre gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt).

Afregningen sker direkte fra den organisation, som du er tilknyttet - altså enten TEKNIQ eller Dansk
El-Forbund.

-

Skuemesteren må ikke være medlem af det lokale uddannelsesudvalg eller bestyrelsen på den
erhvervsskole, hvor skueningen foretages.

Flere oplysninger

-

En person, der er fyldt 70 år, kan ikke virke som skuemester.

På www.evu.dk finder du oplysninger om skuemesterfunktionen under menupunktet Skuemesterservice. Her finder du bl.a. afregningsbilag, relevante informationer om uddannelsen og nyheder fra
elbranchen.
Du er altid velkommen til at kontakte EVU på telefon 36 72 64 00 eller evu@evu.dk.

