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Velkommen til vvs-branchens læreruddannelsesuge d. 26. og 27. juni på 

Rybners 

Det Faglige Udvalg for vvs-energiuddannelsen har sammensat et alsidigt program, der vil 

bringe inspiration og idéer til tilrettelægningen af det daglige undervisningsarbejde. 

Program: 

Programmet i år er fastsat med en blanding af faglige oplæg, workshops og fabrikantudstilling. 

Vi har dermed som vanligt sammensat et program, der både består af politiske, pædagogiske 

og vvs-faglige emner. 

Overnatning og forplejning: 

Der er mulighed for at komme tirsdag 

eftermiddag og overnatning vil begge 

dage foregå på skolehjemmet 

Hermitagen, som er tilknyttet 

Rybners. 

 

Der vil selvfølgelig være fuld 

forplejning undervejs i dagene, og så 

er der jo naturligvis også en grillaften 

og en middag, hvor det kammeratlige 

selskab og det faglige netværk vil være i højsædet. 

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen til uge 26 og ser frem til 2 udbytterige dage i 

Vvs-energiuddannelsens tegn. 

Tirsdag d. 25. juni 
 

17:00 – 23:00 Rundvisning og grillaften 

Rundvisning og grillaften på Rybners Blok B, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 
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Onsdag d. 26. juni 
 

08:30 – 09:30: Velkomst 

▪ Velkomst ved Rybners, Anette Fuglkjær, Rybners 

▪ Sidste nyt fra Det faglige udvalg – Lene Gonnsen, EVU 

09:30 – 11:30: Faglige oplæg - prøver 

▪ Ventilation  

▪ Vvs Energispecialist og Vvs installationstekniker 

▪ H3 prøve blikkenslager 

▪ Svendeprøve Blikkenslager 

▪ GF2 

11:30 – 12:30: Frokost 

Rybners 

12:30 – 14:30: Fabrikantudstilling med pitches 

▪ Fabrikantudstilling, hvor de enkelte fabrikanter afholder små pitches á 20-30 

minutters varighed. 

▪ Der vil være indlagt kaffepause 

14:30 – 19:00: Faglig ekskursion til Fanø 

▪ Faglig ekskursion til Esbjerg havn og Fanø 

Turen går til Fanø, hvor vi skal se  

den specielle byggestil 

20:00 – 23:00: Middag 

▪ Middag på Rybners 
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Torsdag d. 27. juni 
 

08:30 – 09:30: Nyt om bygningsreglementet 

▪ Birger T. Christiansen fra TEKNIQ vil fortælle om det nye der har betydning for 

vvs-branchen. 

09:30 – 10:00: Kaffepause 

Rybners 

10:00 – 12:00: Møde for uddannelsesledere 

10:00 – 10:55: Faglige oplæg 

▪ Tagkonstruktioner, undertag og ventilering 

▪ Regulering af energianlæg, nyt undervisningsmateriale til EUD-undervisning 

▪ Den nye Gassikkerhedslov. 

11:00 – 12:00: Faglige oplæg 

▪ CNC-programmering til tyndpladebearbejdning 

▪ Ventilation, værdier, luftmængder, indeklimastyring 

▪ FJR-ordningen, nyt undervisningsmateriale til certifikatfaget i EUD og AMU 

12:00 – 13:00: Frokost 

Rybners 

13:00 – 14:00: Faglige workshops - undervisningsforløb 

▪ Vvs-energispecialist og -installationstekniker 

▪ Ventilationstekniker 

▪ Vvs og blikkenslager 

▪ Grundforløb 

 

14:00 – 15:00: Korrosion og vandkvalitet 

▪ Ved FORCE TECHNOLOGY 

. 

15:00 – 15:15: Afslutning  
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Relevante adresser og links 
 

Adresser: 

Rybners, Spangsberg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 

Hermitage – Skolehjem og kursuscenter, Søvej 2, 6700 Esbjerg 

FANØLINJEN, Dokvej 5, 6700 Esbjerg 

Links: 

Rybners: 

https://www.rybners.dk/  

Hermitage – Skolehjem og kursuscenter: 

https://www.rybners.dk/om-rybners/hermitage/  

FANØLINJEN: 

https://www.fanoelinjen.dk/fartplan 

Tilmelding: 

https://evu.dk/forside/tilmelding-til-uge-26-vvs-fagl%C3%A6reruddannelsen-2019#overlay-

context=forside/tilmelding-til-uge-26-vvs-fagl%25C3%25A6reruddannelsen-2019  
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