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Vi er her for at hjælpe

Varme til det
nordiske klima
fra Samsung

• Altid support og teknikere
der kan hjælpe on-site
• Altid lagerførende
• Altid markedets
bedste priser

Samsungs nordiske serie er specielt udviklet til det
nordiske klima og har stabil drift helt ned til -30°, har 8°
grundvarmefunktion og hele 5 års totalgaranti.
Serien består af:
Nordic Home, Nordic Premuim & Nordic WindFree™.
Alle 3 modeller har indbygget Wi-Fi og AI funktion som
analyserer brugermønstre og indeklimaet for automatisk
indstilling og et optimalt indeklima. Der er varmelegeme
i alle udelene. Modellerne fås i 2,5 og 3,5 kW.
Læs mere på dkc-klima.dk

Vælg mellem

Nordic Home

Åderupvej 65-67
4700 Næstved
Tlf. 55 77 60 90
www.dkc-klima.dk

Nordic Premium

Nordic Wind-Free™

Alle mand til
(varme)pumperne!
En sag, som Dansk Køl & Varme har omtalt meget i vores medier og brugt meget tid på at bakse med, er Arbejdstilsynets forslag om at ændre på grænserne
for kølemontørcertifikatet, ISO 9001-certificering og det lovpligtige eftersyn.
Ændringsforslaget vil amputere værdien af at være godt kørende på kvalitet,
uddannelse og service. Med ændringen
vil for eksempel enhver kunne installere
store køleanlæg og varmepumper uden
uddannelse eller kompetencer (læs
mere om forslaget i ”Det faglige hjørne”
her i bladet).
Det har vi drøftet på både online og offline ERFA-møder, og her har de mest
hyppige spørgsmål været: Hvad har Arbejdstilsynet gang i? Ved de ikke, hvor
meget det vil ødelægge, og at forslaget
med sin øgede risiko for udslip af drivhusgasser går direkte imod klimamålet
om at reducere udledninger med 70 %
i 2030?
Dansk Køl & Varme har brugt mange
ressourcer på at få stoppet den forringelse af godt kølearbejde, som forslaget
dybest set vil medføre. På baggrund af
dette arbejde kan jeg sige, at der er flere
forskellige forklaringer på, at et så tankeløst forslag dukker op. Især en ting er
fremtrædende: Politikernes panik.
En del af forklaringen på, at dette forslag er dukket op, skal nemlig ses i lyset
af klimaaftalen, som er indgået mellem
de fleste partier i Folketinget. Her har
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man aftalt at se på, om det lovpligtige
eftersyn af varmepumper kan ændres
fra årligt til hvert andet år for at spare
husejerne for en udgift. Fra dette udgangspunkt er forslaget vokset som
ukrudt i en glemt have og er endt i en
omfattende afskaffelse af flere forskellige krav. Pilen peger dog stadig tilbage
på én ting: Politikerne vil have så mange
varmepumper ind i danskernes hjem
som muligt.
Kampen for at gøre sig fri af den russiske
gas har kun forøget panikken: ”Varmepumper hurtigst muligt og billigst muligt!”. Ellers frygter politikerne vælgernes
dom. Den karrierebevidste embedsmand ”gør honnør” og finder på snuptagsløsninger, som vil gøre politikerne
glade. Og så får vi sådanne ændringer i
kølemontørcertifikatet, ISO 9001 og eftersynet, som vi nu bakser med.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det
ender med forslaget, men jeg kan sige
med sikkerhed, at vi har gjort, alt hvad vi
kunne for at stoppe forringelserne i det.
Hvis forslaget alligevel ender med at blive gennemført, som det er fremlagt, kan
ingen politiker eller embedsmand bagefter komme og sige, at de ikke vidste,
at det ville føre til dårligere installationer,
højere udslip af drivhusgas, større el-forbrug og spild af ressourcer. De er advaret – vi har stavet det for dem.
Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Invitation til Årsmødet og

generalforsamlingen 2022

Hvis du ikke allerede har læst det på Dansk Køl & Varmes
digitale medier, er der åbnet for tilmeldinger til Årsmødet og
generalforsamlingen 2022. Skal du være med til at udforske
Grundfos, lære nyt om fremtidens køle- og varmeløsninger
samt spise god mad i godt selskab?

meldingsformular, du skal bruge for at
tilmelde dig og en eventuel ledsager
til Årsmødet og generalforsamlingen
2022. Heri skal du blandt andet udfylde dine personlige oplysninger, hvilke
arrangementer du deltager i samt om
og hvor mange dage, du ønsker at overnatte.

Centrifugalpumper, blandesløjfer
gastronomiske oplevelser.

og

Det er blot en lille procentdel af, hvad
deltagerne på Dansk Køl & Varmes Årsmøde 2022 kan forvente sig af det største danske arrangement for køle- og
varmepumpevirksomheder. Det løber
af stablen den 11. til 12. november 2022.
Som de to første brancheinterne begreber (måske) afslører, vil hovedparten af arrangementet for Årsmødet og
generalforsamlingen 2022 foregå hos
Grundfos i Bjerringbro. Festmiddagen
foregår i Tinghallen i Viborg, som støder
op til Peak 12°-hotel, hvor deltagerne
har mulighed for at overnatte.
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Grundfos er vært for både generalforsamlingen, besøg på deres CR-fabrik,
”The Factory”-museum, Showroom,
Fun Hall samt for et par spændende
brancherelevante oplæg både den 11.
og den 12. november.
Du finder det fulde program for Årsmødet og generalforsamlingen 2022
på vores hjemmeside under ”Medlemsfordele” → ”Årsmøde, ERFA-møder og
kurser”. Programmet vil løbende blive
opdateret.
Hvordan tilmelder jeg mig?
På samme side, hvor du finder programmet for Årsmødet og generalforsamlingen, finder du også den tilTEMP 4 | 2022

Dansk Køl & Varme har lavet en video-guide til, hvordan du tilmelder dig,
som måske kan besvare nogle af de
spørgsmål, du måtte have undervejs,
når du udfylder formularen.
Der er tilmeldingsfrist den 7. oktober
2022, men de første 30 tilmeldte får 10
% rabat, så der er god grund til at være
hurtigt ude med din tilmelding.
Vil du gerne udstille?
Det vil i år være muligt at udstille i
forbindelse med Årsmødet og generalforsamlingen 2022. Har du noget,
du gerne vil præsentere for køle- og
varmepumpebranchen, kan du derfor
med fordel booke en stand på Årsmødet.
TEMP 4 | 2022

Deltagerne vil kunne tilgå udstillingsområdet fredag den 11. november hos
Grundfos, men de nærmere detaljer
om lokation, standstørrelser og diverse
praktiske forhold kan du finde på samme side, hvor du finder programmet og
tilmeldingsformularen.
Siden vil løbende blive opdateret, så
hold øje med vores digitale medier.
Du skal ikke tilmelde dig gennem vores tilmeldingsformular, hvis du udelukkende ønsker at deltage som udstiller.
Vil du både deltage i arrangementerne
for Årsmødet og deltage som udstiller,
skal du både udfylde tilmeldingsformularen og sende en mail/give os et kald
om dit udstillingsønske på info@koeleteknik.dk eller 31136045.
Dansk Køl & Varme ser frem til at se
og gense et hav af repræsentanter fra
køle- og varmepumpebranchen den 11.
og 12. november 2022. Vel mødt!
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KØLETEKNIKERUDDANNELSEN

TRANSKRITISKE CO2 ANLÆG FRA
FRIGABOHN.
Unik mulighed for dig i
kølebranchen at møde andre
til hyggeligt samvær på
Chillventa.
I samarbejde med
vores leverandør Friga
Bohn inviterer vi på
produktinformation og lidt til
ganen.
Dato: 12. oktober 2022
Klokken 14.00-15.00
Stand: Hal 7 Stand 7-630

Der er brug for flere køleteknikere.
Den jydske Haandværkerskole og TEC i Gladsaxe baner delvist vejen
dertil, men der er brug for hjælp fra landets køle- og varmepumpevirksomheder, hvis de skal nå helt i mål. Det er, hvis de kommende køleteknikersvende skal have den brancheerfaring, der er nødvendig, for at de
kan lave energioptimale køle- og varmeinstallationer.
På de næste sider kan du læse om nogle af de visioner, som de to uddannelsesinstitutioner har for køleteknikeruddannelsens fremtid. Samtidig får du et indblik i, hvordan branchen selv kan yde et vigtigt bidrag
til at styrke uddannelsen af dygtige køleteknikere.

Ahlsell glæder sig til at se
dig!

Ahlsell Danmark ApS

Salgsafdelingen 43 24 17 17
Hovednr. 43 24 17 00
ahlsellref@ahlsell.dk www.ahlsell.dk
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En køleteknikeruddannelse
i både Øst og Vest

Køleteknikeruddannelsen
har en central placering
i det nye hus.

TEC i Gladsaxe vil inden for de næste par år udvide, så de fremover kan
tilbyde den fulde køleteknikeruddannelse i et nyt hus på deres matrikel.
Det sker på baggrund af den stigende efterspørgsel på køleteknikere
og i et tæt samarbejde med Den jydske Haandværkerskole.
Siden TEC i Gladsaxe i 2017 begyndte at
tilbyde grundforløbet til køleteknikeruddannelsen, er udviklingen kun gået
i én retning: Nemlig mod et behov for
endnu flere køleteknikere.
TEC i Gladsaxe har visioner om, at de
med et nyt hus skal udvide deres køleteknikeruddannelse til også at omfatte
hovedforløbet. Det er så studerende
på køleteknikeruddannelsen, der har
afsluttet grundforløb 2, både kan tage
hovedforløbet på Den jydske Haandværkerskole (DjH) i Hadsten og på TEC
i Gladsaxe.
- Vi vil gerne tilbyde den gode køleteknikeruddannelse i hovedstadsområdet

og øge antallet af lærlinge derigennem.
Vi har brug for dobbelt så mange køleteknikere, som der uddannes i dag, og
derfor er der også brug for dobbelt så
mange skoler, der kan uddanne dem,
siger Jan Pedersen, uddannelsesleder
på TEC.
Idéen om at oprette en fuld køleteknikeruddannelse på TEC i Gladsaxe er
blevet til i et samarbejde mellem TEC,
Dansk Metal, Dansk Industri og Dansk
Køl & Varme.
Parterne er enige om, at den fortsat stigende efterspørgsel på køle- og varmepumpeløsninger kræver øget fokus på
kvalitetsuddannelse. Derfor søger TEC

68 elever har
gennemført grundforløbet til køleteknikeruddannelsen
i TEC’s lokaler. På
billedet her ses Jan
Pedersen sammen
med underviser på
grundforløbet, Gert
Hansen.
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nu udbudsret til at kunne tilbyde den
fulde køleteknikeruddannelse.
- Fremtidens behov for køle- og varmepumpeløsninger og stigende interesse
for grøn omstilling, herunder brandbare
kølemidler, stiller krav til kvaliteten. Det
vil vi gerne statuere et godt eksempel
for sammen med DjH. På den måde
kan vi også nemmere udbygge vores
talerør i en uddannelsespolitisk sammenhæng: Vise, at det er det her, der
virker, siger Jan Pedersen
Mindre frafald, mere samarbejde
TEC i Gladsaxe har siden de begyndte at
udbyde grundforløbet i til køleteknikeruddannelsen i 2017 uddannet 68 elever
på grundforløbet.
Desværre har der herfra været et vist
frafald til hovedforløbet, fordi turen til
Hadsten virker afskrækkende på mange. Kan de fortsætte uddannelsen på
TEC, vil flere elever gennemføre uddannelsen, vurderer Jan Pedersen.
- På TEC har vi gode erfaringer og digitale værktøjer til at løfte elever med
indlæringsvanskeligheder og sprogvanskeligheder, så det i hvert fald ikke
er en barriere for at gennemføre, siger
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Jan Pedersen og tilføjer:
- Det vil vi også stille til rådighed for DjH,
så vi kan samarbejde om at udvikle en
god uddannelse og efteruddannelse. I
forvejen samarbejder vi meget om undervisning i de brandbare kølemidler
og den udvikling, der kobler sig til den
grønne omstilling.
TEC og DjH har ambitioner om at fortsætte samarbejdet om både læringsmetoder og fagligt indhold til køleteknikeruddannelsen.
Synlighed på uddannelsen
Udover køleteknikeruddannelsen vil det
nye hus, som TEC forventer at have klar
i 2025, også rumme andre håndværksuddannelser. Det kan gøre køleteknikeruddannelsen endnu mere attraktiv
for de studerende, vurderer Jan Pedersen.
- F.eks. får vi også i sommeren 2025
smedeuddannelsen rykket herud fra
Ballerup, og det vil give et godt samspil
med køleteknikeruddannelsen. Indretningen af det nye hus lægger op til,
at de forskellige uddannelser kan lære
af og bruge hinanden. Det er særligt
9
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attraktivt på grundforløbet, hvor vi allerede oplever, at mange, der stifter
bekendtskab med køleteknikeruddannelsen, gerne vil i den retning, fortæller
han.
Det nye hus vil blive placeret lige ud til
Ringvejen, hvor der i 2025 forventes at
være en letbane, der stopper ved TEC.
Samtidig er ambitionen, at det nye hus
heller ikke kun skal være tilgængeligt
fra 8 til 16. Det er netop for at understrege, at det nye hus er åbent for input
udefra.
- Det kommer til at være et hus, hvor vi
byder virksomheder ind til både sparring, afholdelse af ERFA-møder og efteruddannelse – på samme matrikel,
hvor vores studerende har deres daglige
gang. Det skaber gode muligheder for
rekruttering af nye køleteknikere, men
det gør også, at vi bedre kan efterleve
behovene i forhold til både den almene
køleteknikeruddannelse og til efteruddannelse, siger Jan Pedersen og tilføjer:
- Jo større nysgerrighed fra branchen,
jo mere kan vi samle vores kræfter og
skabe en bæredygtig uddannelse. Vi
vil gerne begynde at rekruttere folk fra
branchen til undervisning, input og lignende allerede nu.
Vær nysgerrig og byd ind
Selvom det er planen, at køleteknikeruddannelsen skal have hovedsæde i
det nye hus, er det alligevel sandsynligt,
at TEC vil tilbyde et af hovedforløbene
tidligere.
- De elever, vi starter op på grundforløbene i januar, kan måske starte på hovedforløb 1 herude, når de har været i
et halvt år hos deres lærepladser; cirka
i 2024. I så fald vil undervisningen finde
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sted i de eksisterende lokaler for køleteknikeruddannelsen, indtil det nye hus
står klar, fortæller Jan Pedersen.
Uanset hvornår TEC ender med at starte hovedforløbet på køleteknikeruddannelsen op, er den opfordring, som Jan
Pedersen gerne vil dele med køle- og
varmepumpebranchen, allerede aktuel:
Vær nysgerrige, byd ind og hjælp med
at uddanne lærlinge.
- Vi er godt klar over, vi stadig er den nye
dreng i klassen, når det kommer til køleteknikeruddannelsen, men vi har masser af uddannelseserfaring. Vi har gode
erfaringer med at hjælpe virksomheder
med at blive godkendte til lærlinge, oprette dele-lærlinge-aftaler og tilbyde
gode forhold for gæste- eller deltidsundervisere. Så tøv ikke med at bruge os,
lyder det fra Jan Pedersen.

Vil du
have en
god
lærling?
Står du og mangler en lærling enten nu, i nær eller fjernere fremtid, kan du med fordel tage fat på
uddannelseskonsulent
Morten
Almund fra TEC i Gladsaxe.
Han kan hjælpe med, hvordan din
virksomhed bliver godkendt til at
tage lærlinge, hvordan I får en dele-lærling, og du kan lave en aftale
med ham om, at I bliver kontaktet,
hvis TEC har en god lærling, som
skal sendes i jeres retning eller lignende.
Du kontakter Morten Almund på:
mal@tec.dk eller 25 45 34 08.
TEMP 4 | 2022
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- Branchen skal støtte
op om skolen
Morten Deding er ny repræsentant for køleteknikerbranchen i bestyrelsen på Den
Jydske Håndværkerskole. Han
vil gerne bidrage til, at køleteknikerfaget bevarer sin styrkeposition som niche-fag og
mener, at det bedst lader sig
gøre ved, at køle- og varmepumpevirksomhederne stiller
deres viden og kompetencer
til rådighed.

Kompetente medarbejdere er forudsætningen for at drive en god virksomhed. Det har Morten Deding haft godt
og vel 20 år til at erfare. Først gennem
nogle år som maskinmester ved Mærsk,
dernæst som rådgivende ingeniør og
nu som produkt-, afdelings- og varmepumpe-chef i Johnson Controls.
- For at en virksomhed kan køre rundt,
er den afhængig af kompetente medarbejdere. Det er vi også her hos os. Derfor
er det vigtigt, at vi får uddannet nogle
kompetente køleteknikere til branchen,
siger Morten Deding.
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Han har sagt ’ja’ til at repræsentere
branchen i Den jydske Haandværkerskoles bestyrelse de næste fire år; netop så han kan bidrage til fødekæden af
kompetent arbejdskraft i køleteknikerbranchen.
- Jeg har haft så mange gode oplevelser med dygtige kølemontører, så jeg vil
gerne give noget tilbage, siger Morten
Deding.
Han vil i sit repræsentantskab stille sin
viden og sine kompetencer til rådighed
for skolen – og han opfordrer Dansk Køl
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& Varmes medlemsvirksomheder til at
gøre det samme.
Oplæg og udstyr
Morten Deding ser et stort potentiale
for, at branchen kan vokse på grund af
den stigende efterspørgsel på varmepumper.
Et potentiale, der dog kun kan blive
udnyttet, hvis branchen støtter op om
skolen.
- Tager man lærlinge, understøtter det
skolens økonomi og dermed muligheden for at optage flere og blive bedre til
det, den gør. Stiller man sine kompetencer til rådighed som f.eks. gæsteforelæser eller ved at donere brugt udstyr
til skolen, er man med til at holde kvaliteten på uddannelsen høj, siger Morten
Deding.
Han påpeger, at det er næsten ligeså
gavnligt for skolens bæredygtighed, at
man stiller sin viden til rådighed, så eleverne på skolen er godt rustede til det
arbejdsliv, der venter dem.
- Jeg er klar over, at branchen lider af
kronisk travlhed, men det er en investering i branchens fremtid, at man f.eks.
tager en aften ud af sin kalender for at
komme ud på skolen og fortælle om et
fedt projekt, man har haft gang i. Det
er jo det smarte ved, at eleverne bor på
skolen, siger Morten Deding.
Det kræver tid
Uanset virksomhedens størrelse kan
man støtte op om skolen, mener Morten Deding. Selv repræsenterer han til
dagligt landets største køle- og varmepumpevirksomhed, men i bestyrelsesarbejdet på DjH er han bevidst om, at
kølebranchen består af mange små og
mellemstore virksomheder.
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Hvordan træffer DjH
beslutninger?

Køleteknikeruddannelsen
skal tættere på
virkeligheden

Den jydske Haandværkerskoles
bestyrelse træffer beslutninger
og lægger strategier for skolen.
Dansk Industri og Dansk Køl
& Varme udpeger sammen et
bestyrelsesmedlem. De skulle
derfor blive enige om Morten
Deding til bestyrelsesposten
som repræsentant for køle- og
varmepumpebranchen på DjH.
Derudover kommer input til
det faglige indhold på køleteknikeruddannelsen fra et lokalt
uddannelsesudvalg. Det består
af arbejdsmarkedets parter,
Dansk Industri og Dansk Metal,
DjH, TEC og Dansk Køl & Varme.

- Netop fordi jeg gerne vil repræsentere
branchen bredt, vil jeg også involvere
Søren Bülow og Thomas Panum. Jeg vil
bruge de to som sparringspartnere til at
præge bestyrelsesarbejdet i den rigtige
retning, fortæller Morten Deding.
Han påpeger dog, at de emner, bestyrelsen sidder med, mest er på strategiplan. De faglige input til skolen kommer fra det lokale uddannelsesudvalg.
- Det skal bestyrelsen ikke blande sig i,
siger Morten Deding med et smil.
Han er valgt for en fireårig periode, og
det er han godt tilfreds med, fortæller
han.
- Det kræver tid, hvis man virkelig skal
rykke på noget.
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Carsten Søes kontor er placeret centralt
i køleafdelingen, så han nemmere kan
spore sig ind på undervisere og elevers
ønsker til køleteknikeruddannelsen.

- Vi har en slibekabine, som også var
gammel, da jeg gik her på skolen, så
nu syntes jeg, det var på tide, at vi fandt
en afløser til den, forklarer Carsten Søe
smilende, lige efter han har lagt røret på
til en kollega, der måske har fundet den
slibekabine, han søger.
Carsten Søe er ny uddannelsesleder for
køleafdelingen på Den jydske Haandværkerskole. En af hans fornemmeste
opgaver er blandt andet at sikre, at Den
jydske Haandværkerskoles køleafdeling
er up-to-date med anlæg og viden herom, fortæller han.
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I 2011 forlod Carsten Søe Den Jydske Haandværkerskole med en
ny titel: Køletekniker-svend. Nu, 11
år senere, er han tilbage på Den
Jydske Haandværkerskole med
endnu en ny titel: Nemlig uddannelsesleder for køleafdelingen. I
dén funktion vil han skabe en lige
linje mellem, hvad eleverne lærer
på køleteknikeruddannelsen, og
hvad de skal bruge ude i den virkelige verden.

- Vi har et mål for skolen, der hedder, at
vi skal være Nordens og måske Europas
bedste skole inden for vores felt i 2028.
Det, jeg kan gøre i min position, er at få
nogle nyere anlæg ind, så der er større
sammenhæng mellem det eleverne
oplever her på skolen, og det de oplever
på deres lærepladser, siger Carsten Søe
og tilføjer:
- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at
noget af det udstyr, vi har, godt kunne
tåle at blive udskiftet.
Heldigvis er Carsten Søe ikke på bar
bund i sin søgen efter ”det gode udstyr”.
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Han kan nemlig trække på sine egne erfaringer som køletekniker her omtrent
11 år efter, han fik sit svendebrev.
- Jeg har selv haft fingeren på pulsen og
prøvet faget af på min egen krop. Derfor
har jeg også en fornemmelse af, hvad
der skal til, for at de bliver godt rustede
til ”det virkelige liv”, siger Carsten Søe.
Han søgte stillingen som uddannelsesleder for køleafdelingen, netop så han
kunne bidrage til, at eleverne får en god
værktøjskasse med fra skolen.
Brug for flere lærepladser
Selvom skolen får indkøbt tidssvarende
udstyr, udgør det ikke den eneste ingrediens til opskriften på en god køleteknikeruddannelse, påpeger Carsten Søe.

somhederne, der skal give dem den
praktiske uddannelse. Så det ville være
rart, hvis flere virksomheder ville tage
lærlinge, siger Carsten Søe og tilføjer:
- Vi kan kun uddanne flere køleteknikere, hvis virksomhederne vil tage lærlinge. Jeg er klar over, det er et stort ansvar
at tage lærlinge, men skolen vil gerne
hjælpe.

CO2 Condensing Units fra SCM Frigo
Nyt katalog klar til dig
Download
eller bestil katalog
www.hjj.dk/cubo2katalog

Han opfordrer virksomhederne til at
tage kontakt til skolen. Både med
spørgsmål om at tage lærlinge, men
også om at melde ud til skolen, hvis de
er åbne over for at tage lærlinge.

- Det ville være fantastisk, hvis branchen
meldte ind til os, at vi gerne må sende
en lærling ud til dem. Det kunne lette
processen for alle parter og bidrage til
mere arbejdskraft til branchen, siger
- Vi kan give dem noget værktøj og
Edge
EVO
monoblock
| Sphera
Carsten EVO
Søe. 2.0 all-in-one / box
grundviden
på2.0
skolen,
men det er virk-

Luft-til-vand varmepumper fra Clivet

• Kapacitet fra 4 til 30 kW
• A+++ | A++
•Ansvarsfordeling
SCOP på 5,2 | 3,7 i køleafdelingen på DjH
• Lavt lydniveau
•Før Carsten
Indbygget
WiFi
Søe
var der ikke en uddannelsesle•der Fuld
inverter
DC Stillingen blev oprettet
for køleafdelingen.
•for at
Kølemiddel
R32på DjH lettere tilgængelig.
gøre ledelsen
• Op til 6 enheder i kaskade
står for denafdaglige
ledelse af køleafdelin•- JegProduktion
varmt brugsvand
op til 65 ºC
sørger for,for
at ekstra
underviserne
kan fokusere
på
•gen;Mulighed
varmelegme
til
det, ekstreme
de er gode
til: At undervise. Skal der træftemperaturforhold
beslutninger,
gårcertificeret
jeg til Morten Dalby,
•fes større
Eurovent
og Keymark
forklarer Carsten Søe.

Morten Dalby varetager posten som uddannelseschef for køl- og plast-uddannelserne, mens
Carsten Søe er daglig leder med kontor placeret centralt i køleafdelingen.

Produkter direkte fra eget lager
- bestil
dag medforhurtig
Det
gør deti nemmere
Carstenlevering.
Søe at træffe

Se mere
Morten Dalby er uddannelseschef for køl- og plast-uddannelog køb online
serne på DjH, men den daglige
ledelse af køleafdelingen
varewww.hjj.dk/clivet
tages af Carsten Søe.

beslutninger om indkøb af nyere udstyr til un70 27 06 07 • info@hjj.dk
dervisningen, skema- Tlf.:
og +45
kursusplanlægning
i • www.hjj.dk
køleafdelingen.
Ballerup
Kolding
Aarhus
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Frigo Plus luftkølede og vandkølede
propan chillere sikrer høj effektivitet

Stor fleksibilitet med Aertesi fancoils giver
de helt rigtige kundeløsninger

• Naturligt kølemiddel R290
• Kapacitet 10 - 1000 kW
• Lavt lydniveau
• Temperaturskala -35 °C til 20 °C
• 3 modeller:
• Mini Line < 100 kW
• Modular < 200 kW
• V-Line 100 kW - 1000 kW
• Kompakte og lette at installere
• Eurovent certificering

• Stort udvalg af modeller
• 4-vejs kassetter
• Loftunits / ducted units
• Horisontal og vertikal montering
• Vægunits
• Gulvunits
• Stort kapacitetsspænd
• Stor fleksibilitet i valg af tilbehør og kundetilpasninger
• Let at installere og benytte
• Eurovent certificering

Se mere på
www.hjj.dk/frigoplus

Se fuldt katalog
www.hjj.dk/aertesi

Når du handler hos H. Jessen Jürgensen, får du ikke alene stærke miljøvenlige
produkter. Du får solid rådgivning og teknisk support - både før, under og efter
installation. Dertil sikres du en stærk dokumentationspakke.
Tlf.: +45 70 27 06 07 • info@hjj.dk • www.hjj.dk
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Nyt katalog klar til dig

S&H Klimateknik
rekrutterer
gode kølefolk
Download
eller bestil katalog
gennem
samarbejde
www.hjj.dk/cubo2katalog
På de forrige sider kunne du læse,
både repræsentanter fra TEC i
Gladsaxe og Den jydske Haandværkerskole (DjH) opfordre til, at
man stiller sine ressourcer til rådighed for skolerne til gavn for køleteknikeruddannelsen. S&H Klimateknik A/S har netop rakt ud til DjH
og for nyligt også til TEC. Begge
dele er der kommet gode lærlinge
ud af. Herunder deres senest udlærte lærling, Moumin Hajjaji, som
i dag er ansat som køletekniker
ved S&H Klimateknik A/S.

Luft-til-vand varmepumper fra Clivet

Edge EVO 2.0 monoblock | Sphera EVO 2.0 all-in-one / box
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapacitet fra 4 til 30 kW
A+++ | A++
SCOP på 5,2 | 3,7
Lavt lydniveau
Indbygget WiFi
Fuld inverter DC
Kølemiddel R32
Op til 6 enheder i kaskade
Produktion af varmt brugsvand op til 65 ºC
Mulighed for ekstra varmelegme til
ekstreme temperaturforhold
Eurovent og Keymark certificeret

Fire lærlinge til seks svende.

Nye
modeller
i sortiment
Se mere
og køb online
www.hjj.dk/clivet

Produkter direkte fra eget lager
- bestil i dag med hurtig levering.
Tlf.: +45 70 27 06 07 • info@hjj.dk • www.hjj.dk
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Sådan ser medarbejderfordelingen ud i
S&H Klimateknik A/S anno 2022.
På blot to år har S&H Klimateknik fordoblet deres antal af køleteknikerlærlinge, og det er langt fra utænkeligt, at
de forøger lærlingestaben endnu mere,
fortæller teknisk direktør, Martin Berling.

der er arbejde til det, siger Martin Berling.
S&H Klimateknik vil gerne fodre branchen med nye folk, og samtidig vil de
gerne fremtidssikre deres egen virksomhed.

Deres senest udlærte lærling, Moumin
Hajjaji, kom i kontakt med S&H Klimateknik gennem Den jydske Haandvær- Det kan sagtens lade sig gøre at have
kerskole (DjH). Han var grunden til, at
så mange lærlinge. Det kræver bare, at
S&H Klimateknik gik fra at have to til at
man finder nogle motiverede folk, og at
have tre lærlinge for godt og vel fire år
man i virksomheden bliver enige med
siden. I august 2022 takkede han ”ja”
sine svende om, at det er sådan her, vi
til en ansættelse som køletekniker ved
Tlf.: +45 70 27 06 07 • info@hjj.dk • www.hjj.dk
gør. Hvis vi kommer op
på ti svende, vil
S&H Klimateknik, lige efter han havde
vi også gerne tage otte
lærlinge, hvis
Ballerup
Kolding fået sit svendebrev.
Aarhus
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Fra praktik til læreplads
Da Moumin Hajjaji var færdig med
grundforløbet på DjH, kunne han ikke
finde en læreplads, selvom han prøvede ihærdigt.
- Jeg nåede at være i skolepraktik én
dag, før jeg kom her til S&H for at være i
praktik i 14 dage. Tanken var oprindeligt
ikke, at jeg skulle i lære her, men bare
at jeg skulle have en anbefaling, som
kunne hjælpe mig videre. Sådan endte
det så ikke, siger Moumin Hajjaji med et
skævt smil.
Efter blot en uge gav S&H Klimateknik
udtryk for, at de gerne ville beholde
Moumin Hajjaji.
- Vi kunne se, at han kunne blive en dygtig køletekniker blandt andet, fordi han
ville det så meget. Derfor undersøgte
vi muligheden for at vi kunne tage en
ekstra lærling ud over de to, vi i forvejen
havde. Siden da har vi haft tre – og nu
også fire – lærlinge,
fortæller
Martin
Berling.

Moumin Hajjaji,
køleteknikersvend
og tidl. lærling ved
S&H Klimateknik.

En uforpligtende aftale
Grunden til, at Moumin Hajjaji kom i
kontakt med S&H Klimateknik, var gennem DjH. S&H Klimateknik har nemlig
meldt ud til skolen, at de gerne må kontakte dem, hvis de står med en dygtig
elev, som mangler en praktikplads.
Ikke med lovning på, at han eller hun får
en læreplads hos S&H Klimateknik, men
så vedkommende kan komme godt videre med sin søgen efter en læreplads.
- Nu, hvor Moumin er færdigudlært,
skulle vi have en ny lærling. Moumin
kendte så én, der havde taget grundforløbet på TEC. Ham har vi haft i praktik
i 14 dage, og nu har vi lige indgået en
uddannelsesaftale med ham, fortæller
Martin Berling.
Motiverede lærlinge
Alle de lærlinge, som S&H Klimateknik
har på nuværende tidspunkt, er voksenlærlinge, men det er ikke ensbetydende
med, at Martin Berling er afvisende over
for at tilbyde yngre folk en læreplads.
- Det er fint, at de har været ude og prøve noget andet før. Det gør dem typisk
mere selvstændige. Det gør dem nemmere at tilpasse til vores virksomhed,
når vi har så mange lærlinge. Men det
er ikke et ansættelseskriterie for os. Det,
der er afgørende, er deres motivation,
fortæller Martin Berling.

Og motivation har S&H Klimatekniks nuværende lærlinge masser af. I formandsfokusset på de næste sider kan du læse,
hvordan Moumin Hajjaji og to af S&H Klimatekniks andre lærlinge fik øjnene op
for køleteknikerfaget.
20
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Formandsfokus:
Den gode lærling
Set med Thomas Panums, Dansk Køl & Varmes formands,
øjne er uddannelsen af dygtige køleteknikerlærlinge et af
de vigtigste fokuspunkter for branchen.
Af samme årsag er dette nummers ”Formandsfokus” en del af temaet
om køleteknikeruddannelsen.
- Når en køle- og varmepumpevirksomhed uddanner køleteknikere
styrker den de øvrige ansattes faglighed og bidrager til at imødekomme den store efterspørgsel på kølearbejde og mindsker vores rekrutteringsproblemer på sigt. Derfor er det vigtigt for mig, at vi får vendt
billedet fra, at lærlinge er en ”omkostning” til, at de er en ”investering”,
siger Thomas Panum.
For S&H Klimateknik A/S har udvidelsen af deres lærlingestab om noget været en god investering: En investering i god arbejdskraft.

En uddannelse for livet
Havde du for fem år siden spurgt
Moumin Hajjaji, Adam Fogh og David
Phrommarn, hvad de ville arbejde med,
havde svaret henholdsvis været: “Noget
inden for salg”, “noget med menneskekontakt” og “noget, hvor jeg kan bruge
min uddannelse som tømrer”.
Spørger du dem i dag, er deres svar ens:
“Jeg skal være køletekniker”.
Det har de alle fået bekræftet i deres tid
som voksenlærlinge hos S&H Klimateknik A/S i Glostrup.
22

- Jeg har ikke søgt ind i håndværkerverdenen tidligere, fordi jeg ikke var
fan af det svend-lærling-hierarki, som
jeg havde hørt om mange steder. Det
er der slet ikke noget af hos S&H. Det
er nok, fordi vi er næsten ligeså mange
lærlinge, som vi er svende, siger 33-årige Adam Fogh.
I S&H Klimateknik er de nemlig fire lærlinge til seks svende. Det giver et mere
ligeværdigt forhold mellem lærlingene og svendene, og det er samtidig
en motiverende faktor for lærlingene,
TEMP 4 | 2022

påpeger 29-årige Moumin Hajjaji, som
i august 2022 blev færdiguddannet og
ansat som køleteknikersvend ved S&H
Klimateknik.
- Man får mere motivation til at præstere, når man bliver behandlet ligeværdigt med de andre, siger han.
Fra tømrer til køletekniker
Hverken Adam Fogh, Moumin Hajjaji
eller David Phrommarn vidste, hvad en
køletekniker var, før de tilfældigt stiftede bekendtskab med uddannelsen.
David Phrommarn havde oprindeligt
taget en uddannelse som tømrer, men
kunne efter nogle år i faget godt se, at
det tærrede for meget på kroppen.
- Jeg søgte derfor ind på finmekanikeruddannelsen, men valgte så at skifte til
køleteknikeruddannelsen, efter jeg havde hørt om den fra min far. Han havde
nemlig snakket med en køletekniker. Så
jeg søgte ind på den uden helt at vide,
hvad det var, siger David Phrommarn.
TEMP 4 | 2022

Da han var færdig med grundforløbet,
startede han i et praktikforløb, hvor
både han og hans mester efter et års tid
blev enige om, at det var bedst at afbryde hans uddannelsesaftale.
- Så søgte jeg her, og de ville gerne have
mig. Ligesom det havde været tilfældet
med Moumin, søgte S&H om at oprette
en læreplads til – udover de tre de havde
i forvejen, fortæller David Phrommarn.
Broren i arbejdstøj
Da S&H Klimateknik tog Moumin Hajjaji
ind som lærling for omtrent fire år siden,
gik de fra at have to lærlinge til at have
tre. Med David Phrommarn kom de op
på fire lærlinge.
Både David Phrommarn og Moumin
Hajjaji blev ansat som lærlinge ved S&H
Klimateknik på grund af deres motivation for køleteknikerfaget. Det var, selvom ingen af dem havde kendskab til
uddannelsen, før de startede.
Moumin Hajjaji havde oprindeligt taget
23

en salgsuddannelse
og arbejdet i nogle
år på en restaurant.
Det blev dog lidt for
ensformigt for ham,
så han begyndte at
overveje, hvad han
ellers kunne arbejde
med.
- Min bror gik altid
rundt i arbejdstøj, og
selvom han havde
gået på sin uddannelse i halvandet år,
vidste jeg faktisk ikke,
hvad han lavede. Jeg
prøvede at køre lidt
med ham ud på hans arbejdsopgaver,
egentlig bare for sjov, men så syntes jeg
alligevel, det var ret spændende. Derfor gav jeg det et skud og startede på
grundforløbet på DjH, fortæller Moumin Hajjaji.
Ville se folk i øjnene
Adam Fogh er den senest ansatte lærling af de tre.
Han havde arbejdet ufaglært i forskellige jobs, siden han var 13, men hans
seneste ufaglærte job var han virkelig
ikke glad for. Derfor besluttede han, at
det var tid til at tage en uddannelse – og
helst en med jobsikkerhed og menneskekontakt.
- Jeg hørte om køleteknikeruddannelsen fra en ven. Efterfølgende læste
jeg, at køleteknikeruddannelsen var en
af de 20 uddannelser, der er allermest
brug for, og at det samtidig var en uddannelse, hvor du fik mulighed for at
bruge både hænder og hoved, arbejde
selvstændigt og få kundekontakt, fortæller Adam Fogh.
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Da han skulle søge læreplads, tog han
endnu engang internettet i brug for at
finde en virksomhed, der passede på
hans præferencer.
- Det er vigtigt for mig at kunne se de
folk i øjnene, som udbetaler min løn.
Samtidig ville jeg gerne prøve kræfter
med lidt forskellige opgaver. Jeg søgte
mig frem til, at S&H var et godt match,
og de manglede tilfældigvis også en
lærling, da jeg var færdig med grundforløbet, fortæller Adam Fogh.

BRENNTAG
NORDIC

Køleteknik for livet
Uanset David Phrommarns, Moumin
Hajjajis og Adam Foghs lidt tilfældige
vej ind i køleteknikerfaget føler de sig
alligevel helt afklarede med, at de er
landet på rette hylde.
- Det er første gang i mit 20-årige arbejdsliv, jeg rent faktisk laver noget, jeg
kan se mig selv lave nok resten af mit liv.
Om ikke andet, så med noget efteruddannelse senere hen, siger Adam Fogh.
David Phrommarn og Moumin Hajjaji
nikker enstemmigt.
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Vi leverer kølemidler og
varmetransmissionsvæsker
til hele kølebranchen.
HFC / HFO / Propan / Isobutan /
Ammoniak / Ethanol / Glykoler
automotive@brenntag-nordic.com
Tlf. +45 4329 2800
www.brenntag.com
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25

TEMA

KØLETEKNIKERUDDANNELSEN
Alt til montage og service af varmepumper og køleanlæg

ERFAringer
med god uddannelse

BRANCHENS BEDSTE KOBBERRØR

Køleteknikeruddannelsen,
herunder
indsatsen for at tage lærlinge, er et tilbagevendende emne på Dansk Køl &
Varmes regionale ERFA-møder.

større kendskab til hinandens virksomheder og arbejdsområder, da det er
med til at styrke branchens faglige fællesskab.

Næsten alle regioner har mødtes i slut
august eller start september, hvor de
har drøftet både forsikringsforhold,
VVS-autorisation, de nye kølemontørcertifikater, Arbejdstilsynets høringsforslag (som du kan læse mere om i ”Det
faglige hjørne”) og rekrutteringsmuligheder til branchen.

Et fællesskab som er vigtigt at opretholde og styrke i takt med, at kravene til
køle- og varmepumpevirksomhederne
stiger, og der er større behov for veluddannede køleteknikere end nogensinde før.

Værterne for ERFA-møderne, Kølemadsen A/S, SA-AL ApS, Jensen Køleteknik
I/S og Coromatic A/S, fik desuden mulighed for at give de øvrige deltagere
et indblik i deres virksomhed, herunder hvordan de uddanner deres køleteknikere inden for netop det specialområde, de beskæftiger sig mest
med.

METER
MaeRKNING
- så har du styr
på resten!

Du kan holde dig opdateret om
kommende ERFA-møder i din region på vores hjemmeside under
”Medlemsfordele” → ”Årsmøde, ERFA-møder og kurser”.

Dansk Køl & Varme er positive over
for, at installatørmedlemmerne får et

ALT TIL VARMEPUMPEMONTERING
• Stativer
• monteringsblokke
• vibrationsdæmpning

+45 24 60 18 60
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Entrade.dk

salg@entrade.dk

Røddikvej 70, 8464 Galten

ÅBNINGSTIDER:

Torben K. Lund

Tobias Pedersen

Morten Sminge

Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30

Direktør
+45 53 78 18 60

Sælger
+45 53 86 18 60

Sælger
+45 53 76 18 60
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De seneste skud på
stammen
Direktør for Dansk Køl & Varme, Søren Bülow, sammen med de tre medaljemodtagere. Fra venstre: Jakob Thorsø (bronze) fra Kølegruppen A/S,
Hördur Björgvinsson fra Kælitækni i Island (sølv) og Mykhaylo Geyvandyan
(bronze) fra Johnson Controls Denmark ApS.

have fået deres uddannelse. En
stor tak skal derfor lyde til følgende virksomheder for indsatsen
med at uddanne det seneste hold
køleteknikere:
Super-Køl A/S, S&H Klimateknik
A/S, Unicool A/S, Bravida Dan-

mark A/S, Kølegruppen A/S,
Danarctica Komfort- og Industrikøl A/S, Kølemadsen og Varmemadsen A/S, Johnson Controls Denmark ApS, Bundgaard Køleteknik
A/S, Danfrig A/S, Kemp & Lauritzen A/S, PRO Køleteknik A/S og
JH Service & Montage A/S.

Velkommen til nye medlemmer
Dansk Køl & Varme havde æren af at
deltage i den seneste svendebrevsoverrækkelse på Den jydske Haandværkerskole. Her fik 18 nye køleteknikere et bevis på deres vigtige uddannelse, og tre
fik desuden en medalje for deres præstation ved svendeprøven.
Direktør for Dansk Køl & Varme, Søren
28

I takt med, at der stilles stigende krav til køle- og varmepumpebranchen, bliver det kun mere relevant at være en del
af et stærkt fagligt fællesskab.
Det er derfor med stor glæde, at vi udvider fællesskabet
med yderligere to fagstærke medlemmer. Nemlig:

Bülow, har allerede overleveret et fysisk
”tillykke” til de nye svende, men det skal
ikke afholde os fra at nedfælde det her
i temp også: Stort tillykke med uddannelsen og ikke mindst med, at I nu skal
ud og bidrage aktivt til klimakampen!

• Highlowpressure ApS
• Grubekøl

Var det ikke for vores mange medlemsvirksomheder, kunne svendene ikke
TEMP 4 | 2022
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Dette nummers ”faglige hjørne” er dedikeret til
Arbejdstilsynets (AT’s) forslag om at sænke kravene til arbejde med køleanlæg og varmepumper.
Det er for at give et overblik over, hvad AT’s forslag
indebærer, og hvad Dansk Køl & Varme gør for at
modarbejde forslaget.

Kampen for kvalitetsarbejde fortsætter
Arbejdstilsynets forslag, som havde høringsfrist den 1. september 2022, indebærer, at de vil:

Den øvrige del af forslaget omhandler
sænkede krav til ISO 9001-certificering
og eftersyn.

- ændre på grænsen for, hvornår der
kræves kølemontørcertifikat,
- hæve grænsen for, hvornår en virksomhed skal ISO 9001-certificeres,
- ændre på kravet om eftersyn.

Helt konkret vil de hæve den generelle
grænse for, hvornår en virksomhed skal
ISO 9001-certificeres. Fra at det hidtil
har været for anlæg med over 2,5 kg
fyldning, ser de gerne, at det fremover
skal gælde for anlæg med over 3 kg.
Når det gælder de hermetisk lukkede
anlæg, ophæves kravet fuldstændigt.
I forhold til eftersynsintervallet vil de
ændre serviceintervallet fra et til to år
på anlæg mellem 3 og 5 kg kølemiddelfyldning. Meget opsigtsvækkende vil
de fjerne kravet om eftersyn på anlæg
med op til og med 3 kg kølemiddelfyldning.

Dansk Køl & Varme er kritiske over for
majoriteten af AT’s ændringsforslag, da
de kan få negative konsekvenser for
både klimaet, kvaliteten af installationerne og for uddannelsen af køleteknikere. Derfor har vi i lang tid – også før
det konkrete forslag blev sendt i høring
– gjort en ihærdig indsats for at modarbejde forslaget.
Det, har Dansk Køl & Varmes bestyrelse
besluttet, at vi bliver ved med.
Der er nedsat et udvalg bestående af
arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer, som gennemgår
ændringsforslaget.
De konkrete
forslag
I tabellen her
har vi forsøgt at
gøre AT’s forslag
om at ændre
på certifikatkravene en smule
mere overskueligt.
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Klima- og kvalitetskonsekvenser
Ifølge Miljøstyrelsen er udslippet fra
husstandsvarmepumper alene omkring 30.000 tons CO2-ækvivalenter
om året. Dansk Køl & Varmes beregninger viser, at selv med uddannelseskrav
som i dag vil dette udslip stige til omI dag
I dag
Split-anlæg Monoblok

Opstilling
Montering
Idriftsætning
Reparation
Vedligeholdelse
Nedlukning/demontering
Periodisk undersøgelse:
Eftersyn
Besigtigelse
Trykprøvning

2,5 kg

Forslag
Forslag
Split-anlæg Monoblok

Ingen krav
1 kg for
farlige
kølemidler (gruppe 1)
3 kg for øvrige kølemidler (gruppe 2)
3 kg for gruppe 2

2,5 kg

1 kg for gruppe 1

kring 70.000 tons i 2028 på grund af det
voldsomt store antal varmepumper, der
installeres i disse år.
Med sænkede uddannelseskrav vil kvaliteten af anlæggene med stor sandsynlighed blive dårligere og udslippet større.
Derudover vil det for de mange kommende og nuværende ejere af en varmepumpe betyde en højere elregning,
fordi deres anlæg ikke kører optimalt.
Konsekvenser for uddannelse
ISO 9001-certificering er et krav til virksomheder, der vil være uddannelsessted for en køleteknikerlærling. Mange
virksomheder fravælger allerede i dag
ISO 9001-certificering af økonomiske
årsager og kan dermed heller ikke uddanne køleteknikere. Med den foreslåede ændring vil langt flere virksomheder
droppe ISO 9001 og dermed også uddanne færre køleteknikere.

Alle de konsekvenser har Dansk Køl &
Varme fremlagt i sit høringssvar til AT, til
politikerne på Christiansborg og til medierne, men på trods af konsekvensernes omfang, er det ikke sikkert, at der
bliver handlet på det fra myndighedernes side.
Det holder dog ikke Dansk Køl & Varme
tilbage fra at kæmpe videre.
- Vi skal arbejde for kvalitet og grøn
omstilling. Sænker man kravene til certificering og eftersyn, kan det få store konsekvenser for vores klima og for
kvaliteten af vores kunders anlæg. Det
kan vi som branche ikke bare ignorere,
siger formand Dansk Køl & Varme, Thomas Panum.
Du kan løbende følge med i Dansk Køl
& Varmes arbejde i forbindelse med AT’s
forslag på www.koeleteknik.dk, samt
Facebook og LinkedIn.

Det vil gå hårdt ud over det brede samfund, herunder datacentre og medicinalindustrien, som er afhængig af køleteknikernes særlige kompetencer.
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