Nyhetsbrev 2 EU-OPTIMUS

I det första nyhetsbrevet beskrevs bakgrunden till projektet och även en del om hur projektet
har utvecklas. Tanken med detta andra brev är att ytterligare beskriva hur projektet fortlöper
med fokus på hur utbildningsmaterialet har utvärderats.

Projektets utveckling
Under året har den svenska delen av utbildningsmaterialet färdigställts med utgångspunkt
från det tyska originalmaterialet. Det har framförallt varit frågan om översättning, men det har
även fodrats en del anpassningar till svenska förhållanden. Som exempel kan nämnas att i
Tyskland är det vanligt med gas som energikälla, vilket i Sverige i princip är obefintligt. Här är
det vanligare med till exempel fjärrvärme eller någon typ av värmepump. Det skiljer även en
del i hur själva värmesystemen är uppbyggda.
Ytterligare anpassningar av materialet kommer att ske för att kunna skapa en produkt som är
väl anpassad till de förhållanden som råder i Sverige.
Detta anpassningsarbete har även genomförts i de 3 övriga partnerländerna utanför
Tyskland.

Utvärdering av utbildningsmaterialet
En viktig del av projektet är att utvärdera det
framtagna materialet. Det har skett på två
sätt. Det första var att genomföra
provutbildningar med studenter och det andra
var att låta experter gå igenom materialet.
Den första delen har i Sverige genomförts
med två olika grupper av studenter. Den
första omgången genomfördes på IUC,
installatörernas utbildningscentrum i
Katrineholm och den andra vid KY Växjö i
samarbete med WILO Sverige AB. I båda
fallen var det studenter från KY-utbildningar
inom relevanta områden som fick fungera
som utvärderare.
Studenterna fick tillgång till online-materialet
för att kunna gå igenom kursen. Detta följdes
upp med ett seminarium med en blandning av
praktiska övningar och genomgång av onlinekursen. Efter avslutat seminarium fick
studenterna fylla i en, för hela konsortiet
gemensam, utvärdering.

Program för seminariedagen
1. Introduktion till EU-Optimusprojektet
2. Genomgång av och diskussion om
onlinemodulerna
3. Inklusive diskussion om några av
filmklippen:
4. Demonstration av försöken uppfyllning
och uppstart av
värmeanläggningen på Brain-boxen
5. Demonstration: Framtagande av
systemkurva,
Skillnad mellan reglerad och oreglerad
cirkulationspump
6. Demonstration: Hydraulisk balansering
7. Kundbemötande och möjlighet att
förmedla ett budskap.
8. Frågor och funderingar kring
användandet av Tips och råd .
9. Feedback och utvärdering

Programpunkt 2 varvas med de olika
demonstrationerna.

Den andra delen i utvärdering, utvärdering av experter, genomfördes i Sverige med ett antal
experter inom VVS, informatik och journalistik. Upplägget för denna utvärdering var gjort på
likartat sätt som den första delen. Experterna fick tillgång till onlinematerialet och sedan hölls
ett möte med närmare presentation av projektet. Dock genomfördes inte några praktiska
övningar. Experterna har sedan fått lämna skriftliga utlåtanden.
Utlåtandena av dessa experter från respektive partner i projektet har sammanställts och
sedan har det tillsammans med resultatet av utvärderingarna från studenterna tagits fram
förslag på förbättringar. Dessa förslag har sedan diskuterats inom projektet. En del av
förslagen har genomförts medan andra har strukits av olika anledningar. De kan antingen ha
varit tids- eller kostnadskrävande, vilket gjort att det inte har varit möjligt att passa in inom
projektets budget- eller tidsram.
Slutsats från genomförda utvärderingar är att hela konceptet har tagits emot väl av både
experter och studenter. Några citat:
In my opinion, the quality of
the EU-OPTIMUS project
“Saving Energy by Optimising
Heating Systems” is beyond all
doubt

Excellent idea I would
strongly recommend
this course for qualified
plumbers/fitters and
possible 3rd and 4th
year apprentices

The overall impression
of the system is that it
is well
conceived/designed

