Du kan godt bestå din VE-eksamen, selvom det er 40 år
siden, du har været på skolebænken

Benny Vejlin (afbildet) fra B&V Køleteknik deltog på VPO’s 1-dages VE-kursus på Teknologisk Institut.

Benny Vejlin fra B&V Køleteknik var en af de i alt 12 kursusdeltagere, som bestod
sin VE-eksamen efter at have været på VPO’s 1-dages VE-kursus. Nu kan han kalde
sig VE-uddannet montør, men før han tog kurset, følte han sig meget usikker på, om
han ville klare det.
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- I bund og grund er det 40 år siden, jeg sidst har været til eksamen, lige med undtagelse
af det VPO-kursus jeg var på for cirka 15 år siden. Men derfra og så til at skulle på et 1dages VE-kursus og efterfølgende til en VE-eksamen, det skaber altså noget usikkerhed,
udtaler 67-årige Benny Vejlin fra B&V Køleteknik.
Han havde tilmeldt sig VPO’s 1-dages kursus, fordi han gerne ville VE-godkendes og
tidligere – for omtrent 15 år siden – havde gennemført VPO’s 2-dages kursus. Men tanken
om at skulle på kursus og efterfølgende til en eksamen gjorde den ellers meget fagligt
selvsikre varmepumpeinstallatør utilpas.
- Man føler lidt, man går planken ud, fordi man ikke aner, hvad man går ind til. Heller ikke
selvom jeg til hverdag slet ikke er usikker på min faglighed. Det er det her med, at det
pludselig bliver meget bogligt, der afskrækker mig og mange andre, forklarer Benny Vejlin.

Da han kom på kurset, kunne han godt følge med, selvom det var en anden måde at
arbejde på, end han er vant til: Stillesiddende ved et ”skolebord” med en blyant og et
notesark ved hånden i cirka 10 timer.
- Det var et fint kursus, men man skal ikke sidde og sove. Man skal koncentrere sig og
holde koncentrationen gennem dagen. Gør man det, kan man godt følge med, siger han.

Hvad er en synopsis?
Til gengæld opstod der forvirring for Benny Vejlin, efter han havde været på kurset, og han
skulle lave en hjemmeopgave.
Opgaven lød nemlig på, at han skulle lave en synopsis. Men hvad var en det? tænkte han.
- Det er som sagt mange år siden, jeg har været på skolebænken, og dengang lærte jeg
ikke, at der var noget, der hed en synopsis, så jeg følte mig meget på bar bund. Jeg ved
heller ikke, hvad jeg havde gjort, var det ikke for min kone, fortæller Benny Vejlin.
Benny Vejlins kone vidste nemlig godt, hvad en synopsis var, da hun tidligere havde
hjulpet deres børn med skoleopgaver, hvor de skulle lave en synopsis.
Hun forklarede Benny Vejlin, at synopsen var en beskrivelse af, hvordan han ville løse
opgaven, og at ”problemformuleringen” var den opgave, han skulle løse, formuleret som et
spørgsmål.
- Svenn (underviser på kurset, red.) rådede os til at tage udgangspunkt i et konkret
eksempel fra praksis, fordi de fleste af os har haft fingrene i det i mange år og netop godt
ved, hvordan man installerer en varmepumpe, og hvilke ting der skal være styr på,
fortæller Benny Vejlin.
Han tilføjer:
- Jeg tror da også, det er de færreste af os, der var på kursus, der har skrevet en synopsis,
som sådan én ellers skal skrives, men vi er gået igennem, fordi vi til eksamen har vist, at vi
har styr på det alligevel på det niveau, der kræves for at få VE-godkendelse.
Selvom Benny Vejlin havde de praktiske kompetencer til at blive VE-uddannet, hjalp 1dages kurset ham alligevel til at spore sig ind på formen for VE-eksamen, og hvad denne
krævede, fortæller han. Derfor anbefaler han også andre at tage VPO’s 1-dages-kursus.

Vil du også VE-godkendes? Så kan du tilmelde dig VPO’s 1-dages kursus enten den 3.
februar eller den 17. februar ved at sende en mail til sekretariat@vp-ordning.dk. 1-dages
kurset er for medlemmer af VPO, der tidligere har været på 2-dages VPO-kursus og
dermed er i besiddelse af et personligt VPO-bevis.

