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Nyt og innovativt Videnscenter for
Rengøring skudt i gang

Onsdag den 25. august afholdt Danmarks første Videnscenter for Rengøring
sit første møde.

Videnscenter for Rengøring ønsker at skabe en reel forskel og udvikling i
rengøringsbranchen ved at højne vidensniveauet, fagligheden og samarbejdet
på tværs. Det er målet med videnscenteret, at rengøring skal anses som et
professionelt håndværk på lige fod med andre håndværk.



I den senere tid er der kommet mere fokus på rengøringsbranchen og
vigtigheden af, at der skabes større forståelse for faget. Det gælder fx under
COVID-19, og det er svært at skaffe arbejdskraft inden for faget.

”Vi tror, at et øget fokus vil givesektoren et løft og større søgning, når det går op
for folk, at rengøring også er et vidensfag,” udtaler Maria Veha,
uddannelsesleder på serviceassistentuddannelsen på TEC.

TEC er sammen med forskellige aktører i branchen initiativtager til dette
videnscenter og vil være primær tovholder og facilitator i tæt samarbejde
med aktørerne, så der sikres en kontinuitet og fastholdelse.

Maria Veha havde indkaldt til opstartsmøde i advisory boardet, hvor 20
centrale aktører fra branchens forskellige segmenter deltog. Der var
enstemmig opbakning til videnscenterets videre arbejde, som alle ser frem til.

Videnscenter for Rengøring – advisory board
Deltagerne i videnscenterets advisory board er nøje udvalgt, så branchen er
bredt repræsenteret af alle segmenter. Advisory boardet er dynamisk og kan
udvides eller indskrænkes efter dets udvikling.

TEC - Maria Veha, uddannelsesleder

Statens Serum Institut - Elsebeth Tvenstrup, overlæge

Bygningsstyrelsen - Lotte Lindeskov Jensen, servicespecialist

Clean Manager - Frantz Furrer, virksomhedsejer

M2-konsulenten - Per Hjortshøj, direktør

DI - Camilla Sandfeld, chefkonsulent

FOA - Pia Heidi Nielsen, sektorformand



3F - Torben Milandt, konsulent

DE - Malene Jæpelt, chefkonsulent

Vileda - Kenneth Jeppesen, distriktschef

COOR - Caroline Lauridsen, Head of Talent and Learning

ISS - Anna-Louise Madsen, Development Specialist

Forenede Service - Kenny Vermehren Dahl, HR-chef

Perfect Shine - Gitte Grønning, CEO

Region Hovedstaden - Camilla Bitz, afdelingschef

Elis - Anna-Sofie Plougmand, marketingchef

LauRenA/S - Lau Lauersen, adm. direktør

Kärcher - Per Henriksen, Key Account Manager

Skive College - Tina Dyeremose, uddannelsesleder

Tana - Kristian Nedergaard, Country Manager

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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