
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 12/12 2017 Tid: kl. 13.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 22.01.01 – IT-centeret 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 
LUU:      
 Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri   X 
 Karsten Kousgaard (efterudd.) KAK Dansk Industri X   
 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri X   
 Peer Foged (næstformand) PF 3f X   
 Ove Nielsen ON 3f X   
       
Elevrepræsentant:      
 Merle Kiraly (GF2 elev)  Herningsholm X   
       
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS Herningsholm X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF Herningsholm X   
       
Gæster:      
Lone Højgaard Jensen LHJ Herningsholm X   
      
      

Referent: TS 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 26/09 2017 (Fællesmøde)  
a. Godkendelse af referat: 

 KAK spørger til kommentar på slibe-problematikken på andre skoler i forbindelse med 
svendeprøver. JJK har rettet henvendelse til Ole E. da der nogle steder ikke slibes til 
svendeprøve. Der er sat en proces i gang. 
 

b. Opfølgning på beslutninger: 
 Ingen bemærkninger. 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
 Merle præsenterer sig selv, og fortæller om oplevelser som elev på GF2. Der er mange 

elever på holdene, og meget trangt med pladsen i værkstedet. Det er også elevernes 
opfattelse, at der er stor belastning på underviserne, når der er så mange elever på 
holdene. Underviserne har en ”kronisk hale” af elever, der søger hjælp efter sig hele 
tiden. HF redegør for ansøgninger til ledelsen/direktionen, som omhandler såvel nye 
investeringer/udvidelse af maskinparken, samt udvidelse af afdelingen både 
arealmæssigt og bemandingsmæssigt. 
Merle har, som international elev været med på 3 ugers ophold i Valencia i Spanien. 
Merle fortæller om oplevelsen, som hun synes har været spændende. Ikke mindst 
sprogligt. Den største problematik har været planlægningen, mellem den spanske skole 



 

og de spanske praktikvirksomheder. Spanierne har været meget skeptiske mht. at lade 
eleverne arbejde selvstændigt i praktikken. De har ingen kendskab til hvad en elev fra 
Danmark kan. Det er dog meget varieret hvad eleverne har fået lov til. Opholdet var 
opdelt i 2 ugers arbejde i virksomhederne, og 1 uge med skolearbejde. Holger Frahm 
har i perioden været en tur på besøg i Spanien, og havde samme oplevelse mht. de 
sproglige problemer. Skolen i Valencia er godt udstyret, og er godt med i form af ny 
teknologi. 
 

b. Udvalget/formanden 
 Peer Foged orienterer om logbøger i papirform/elevplan. Logbøger ligger både i 

papirform og elektronisk form på Elevplan. Udvalget drøfter for og imod, og enedes om 
at indstille til det faglige udvalg, at der fremadrettet opfordres til, at der primært ligger 
elektroniske logbøger på elever. Der skal så laves mulighed for at LUU repræsentanter 
har login til elevplan, med adgang til logbøgerne. Derved skabes bedre mulighed for 
direkte dialog mellem LUU og virksomhederne.  
Der ønskes en dialog med det faglige udvalg om problemstillingen snarest muligt. 
 

c. Skolen 
 HF havde under sit besøg i Spanien, møde med skolen CIPFP i Catarroja (v/Valencia), 

om et nyt projekt, som Herningsholm inviteres til at deltage i.  
Projektet drejer sig om ”Etnologisk transfer i træ”, som bygger på traditioner og 
kulturer indenfor træindustrien i Europa. På mødet blev projektbeskrivelsen drøftet 
sammen med økonomien i projektet. 5 skoler i EU lande skal deltage, med 5-10 elever, 
samt 2 undervisere pr. land. Økonomien er på 500.000 Euro. Skolen i Valencia er 
projektholder, og der er hertil afsat 100.000 Euro, og de deltagende 5 skoler har 
således 400.000 Euro til deling. = 80.000 Euro pr. skole. Det er et budget Herningsholm 
godt kan magte, så den store udfordring bliver af kapacitetsmæssige art, med den 
nuværende bemanding. Projektet går overordnet ud på at én skole fra ét land, laver en 
projektbeskrivelse på et produkt som så skal gennemføres i et andet land, for derved at 
opnå viden om fagenes kultur i forskellige lande. 
 

 Orientering om ”Snedkernes dag”, som i 2017 fik titlen ”About Wood”. Udstillingen på 
Trapholt omfattede i alt 16 udstillere fra landets skoler. Heraf var 5 udstillere fra 
Herningsholm. Totalt set var 5 ud af de 16 udstillere maskinsnedkere. 
Aktivitetsnyt udsendt af snedkernes uddannelser, melder om ca. 800 besøgende. Dette 
er en stor fremgang i forhold til de ca. 600 besøgende der var i 2016.  
 

 Der er pr. 21/09 lavet statistik over indgåede aftaler på skolerne. (Kan ses i 
aktivitetsnyt) Tallene reflekterer også det pres der p.t. er på afdelingen.  
 

 Der kommer pr. 1. januar 2018 nye regler for EUV elever. De maksimale 2 års praktiktid 
er ikke længere en pligt, men en ret/mulighed. Det samme gælder for EUV elevernes 
mulighed for at få merit for grundfag, der er integreret i EUD-fagene. Her er der nu 
mulighed for at tilbyde anden undervisning. Der er dog fortsat stadig krav om 10% 
afkortning af hovedforløbene. (Tvangsmerit) 

  



 

 HF orienterer om, at afdelingen arbejder med tanker om at ændre i konceptet for den 
internationale linje, således at opholdet i udlandet kommer til at ligge efter GF2 er 
afsluttet/gennemført. April/maj måned er i spil. Udvalget tænker godt om tiltaget.  
Ændringen kan tænkes at blive en kombination af et skoleophold og praktikophold. 
 

 DM i Skills 2018. Der deltager fra afdelingen 2 maskinsnedkerelever som begge 
kommer fra Nobia Danmark (HTH køkkener). De 3 øvrige deltagere er alle fra Skive 
College. Efter nytår kommer de 2 Herningsholm deltagere og træner op til 
konkurrencen. Der er til begivenheden gratis adgang, og alle opfordres til at vende 
forbi de mange konkurrencer. Omkring bedømmelsen af maskinsnedkernes opgaver, er 
det besluttet at starte denne om fredagen og afslutte lørdag. Jesper Jespersen fra 
Herningsholm, og Linette fra Skive College bliver i år tilsyn på maskinsnedkerstanden. 
Skuemester Jens Jørgen Kirkeby er udpeget som den ene af de 2 bedømmere. 
 

 Afdelingens aktivitetsplan for første halvår blev gennemgået. Der blev anmodet om, at 
der på planen anføres oplysninger om antal elever, og fordelingen på de enkelte hold. 
Disse informationer vil blive givet i orienteringen fremadrettet.  
 

3. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

 Lone Højgaard Jensen orienterer om samarbejde med Århus tech, hvor virksomheder i 
Århus og omegn søger elever. LHJ har i VEU regi besøgt en del virksomheder i regionen, 
og formidler kontakt.  
Her i afdelingen har LHJ haft individuelle samtaler med eleverne fra GF2, med henblik 
på søgning af pladser. Der er p.t. 8-10 elever, der mangler praktikplads. 
 

b. Rekruttering 
 Smartskills.nu. Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner samarbejder 

med Region Midtjylland, om at skaffe flere elever i erhvervsuddannelserne. Det er en 
målrettet indsats, rettet mod folkeskoleelever, der oplyses om EUD uddannelserne.  
Der arbejdes med 3 indsatsområder: 1. Kendskabet til erhvervsuddannelserne, 2. Valg 
af erhvervsuddannelse og 3. Flere praktikpladser.  
”Open Night” i flere virksomheder, er et af tiltagene der skal være med til at 
markedsføre brancherne. Der fokuseres også på at klæde folkeskolelærere på, til at 
vide mere om brancherne. 
 

4. Skolepraktiksituationen 
 Der er nu ansat en SKP instruktør, til at tage sig af SKP elever, i snedkeruddannelserne. 

Den ansatte er Tonny Madsen fra Ølgod, som er udlært maskinsnedker. Tonny har en 
del erfaring med unge, bl.a. fra sin tidligere ansættelse som værkmester i statsfængslet 
i Sdr. Omme, og BoConcept A/S i Ølgod. Der var til stillingen 15 ansøgere, hvoraf 5 var 
udvalgt til første samtale. Heraf blev 2 udvalgt til 2. samtale. Tonny tiltræder stillingen 
pr. 01/01 2018. Opgaverne er oplæring af skolepraktikeleverne, og samtidigt være med 
til at skabe kontakten mellem virksomheder og elever.  
Der kommer nye regler for VFU aftaler og korte aftaler pr. 01/01 2018. 

  



 

5. Efteruddannelse 
 Der udbydes, på opfordring, et styrkesorteringskursus i uge 9 for Ringsted Spærfabrik, 

på 1 dags varighed. Afdelingen har ingen underviser med kompetencer til at 
gennemføre undervisningen, og HF har derfor talt med teknologisk institut, om at 
bruge dem til at forestå forløbet. Der er p.t. 4-5 deltagere.  
Der findes i AMU systemet kun et 1 dags kursus og et 5 dages kursus indenfor 
savværksindustrien, og det er en hel del år siden der sidst er afviklet nogle af disse 
kurser. 
 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
 Der revideres fortsat på planerne, og disse vil blive fremlagt i takt med at der foreligger 

revisioner. 
 

7. Næste møder: 
- Den 20/03 2018 kl. 10.00 til 12.00 i Herning. (Fællesmøde for Snedker og maskinsnedker) 
- Den 12/06 2018 kl. 13.00 til 15.00 i Herning  

 
 

8. Eventuelt 
 Ingen bemærkninger. 

 
Herning d. 12/12 2017 


