
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 4/12 
Forplejning: 
Morgenkaffe & brød 
 

 Tid: kl. 9.00 til 11.00 Sted: Mødelokale i hovedbygning. 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Ref.: 

LUU:     

 Dan Jeppesen  DJ 3F – Herning  Afbud  

 Vagn Korshøj VK 3F –Skjern   

 Henrik Andersen HA 3F – Bjerringbro   

 Martin Rohde Andersen MRA LU – Midtjylland   

 Alex Ostersen  AO GLS-A / Vestjylland Landboforening   

 Dirk Millenaar  DM Herning Ikast Landboforening     

 Martin Alstrup  MA Familielandbruget Vest - Jylland    

 Morten Agger MAG Lemvigegnens Landboforening  Afbud  

        Jacob Søndergaard Skals JSS Holstebro-Struer Landboforening Afbud  

 Elevrepræsentant:  Esben Klint 2. hovedforløb   

 Elevrepræsentant:   Kristian Blaabjerg 1. hovedforløb   

Lærerrepræsentant: 

 Brian Grenaa Christensen BC Agroskolen  X 

Ledelsesrepræsentant:     

 Jeppe Bomann JEBO Uddannelsesleder X  

Gæster: 

      

      

   
Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Referat fra seneste møde.  

a. Godkendelse af referat  

Ingen bemærkninger   

b. Opfølgning på beslutninger 

Ingen bemærkninger  

 

3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

Ingen bemærkninger  

b. Skolen 

Jeppe fortæller at i næste års budget, giver et fornuftigt overskud kontra det nuværende år.  

Begrundelse kan b.la. være at der er blevet effektiviseret i lærertimer. 

Skolen er siden sommerferie blevet renoveret i flere lokaler og klasseværelser, hvilket får skolen 

til at se mere præsentabel ud. 

c. Elevrepræsentanten 

Kristian fortæller at hans klasse er positiv overrasket over den nyansatte aktivitetslærer, som 

tager dem med ud til div. Aktiviteter om aftenen. 



 

 

Esben fra 2. hovedforløb giver udtryk for at klassen mener at de har for mange ikke faglige timer, 

men der bliver augmenteret fra Jeppe at vi ikke har den store indflydelse på hvilke fag der skal 

undervises i. 

 

4. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Der er stadig en stor efterspørgsel på danske landbrugselever til erhvervet, men udfordringen 

kan være at placere eleven udenfor deres vante omgivelser. 

Der vil derfor arbejdes på at blive bedre til at flytte eleverne ud til deres kommende 

praktikværter. 

b. Rekruttering 

Det kommende GF2 hold fra januar 2020 ser ikke ud til at blive et særlig stort hold, så der vil 

derfor i foråret 2020 blive arbejdet ekstra meget på rekruttering. 

Ud over det, så har der været en positiv tiltrækning til brobygning på Agroskolen i efteråret 2019, 

så vi ud fra evalueringerne satser på at se ca. 12 af de elever igen til sommer 2020. 

 

5. Præsentation af PL deltid. 

Jeppe fortæller om at skolen fra januar 2020 begynder at kører produktionsleder på deltid sammen 

med Asmildkloster. 

Opbygningen laves som en kopi af den agrarøkonom på deltid der kører i forvejen. 

 

6. Udvalgets opgave. 

Jeppe nævner at de i udvalget gerne må gøre en indsats for at rekrutterer flere elever til skolen og 

tage elever i praktik fra Agroskolen, når de mangler en elev. 

 

7. Næste møde: 

D.  5. marts klokken 13:30 

D. 17 juni klokken 13:30 

 

8. Eventuelt 

Udvalget bliver vist rundt på skolen, for at se de nyrenoveret lokaler.  

  

 

 

 


