
Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 14. juni 2018 
Forplejning: Buffet 
 

 Tid: kl. 12.00 
 

Sted: Tømrerafd. 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Johannes Elmholt (formand) JE Dansk Byggeri    
 Nicolai Elmholt NE Dansk Byggeri    
 Ivan Mortensen  (udtræder) IM 3f    
 Ole Madsen OM 3f    
 Dan Jeppesen (næstformand og  

ny medlem LUU) 
DJ 3f    

 Hanne Koblauch Christensen   HKC Byggeriets 
Uddannelser 

   

 Thorbjørn Christensen TC Jobcenter 
Herning 

   

Elevrepræsentant:      
 Nicolaj Celinder      
 
Lærer repræsentant 

     

 Ole Winding OW HHE  X  
 
Ledelses repræsentant 

     

 Holger Frahm HF HHE X  x 
 

Dagsordenspunkt: 
1. Referat fra seneste møde d. 14.12.2017  

a. Godkendelse af referat        
 Referatet godkendt 
 

b. Opfølgning på beslutninger    
Ingen opfølgningspunkter 
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten    

Ingen elevrepræsentant (Nicolaj er i praktik) DJ ønsker oplysninger 
om elevrep. til alle elever. OW sørger for det kommer på infolisten til 
første skoledag på alle forløb 

b. Formanden   
Konstituering:  
Formand Johannes Elmholt (Dansk Byggeri) 
Næstformand: Dan Jeppesen (3f) 
Nicolai Elmholt (Dansk Byggeri) 
Ole Madsen (3f) 
 

  



Der har været omkring 10 godkendelser af nye firmaer siden sidst.  
IM orienterede omkring et par uafsluttede elevsager omkring løn og 
pension 

c. Skolen   
HF optag på GF 1 er pt. 80 elever på Byg og BO. GF 2 er pt. På 12 
elever men holdet kommer sikkert op på omkring 20 forventes det. 
Tømrerafdelingen søger en ny faglærer til afdelingen. Der er 5 
ansøgere pt. 
Talentcamp uge 27 kører igen på HHE. Der er 12 tømrer tilmeldt, 
men med alle de andre indgange bliver der ca. 70-80 

 
3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler  
Vi ansøger om nye midler til 2019   
Anslået antal elever der har fået aftale med hjælp fra den sidste pulje 
5 EUX og 10 EUD 
Der er ingen tvivl om at indsatsen sammen med AUB midler er en 
stor hjælp 

b. Rekruttering 
4. Skolepraktiksituationen 

1/VFP - 9/DEL – 5/SKP – 5/på skole  
5. Efteruddannelse  

Kan ses på skolens hjemmeside 
6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

Høringsfristen udløb den 13. juni. Så vidt vides, er der ikke kommet 
indsigelser. Afdelingens UDD planer skal rettes til. 

7. Næste møde: 
- 18.09.2018 kl. 12.00 
- 13.12.2018 kl. 14.00 

8. Eventuelt 
 
TC gav en gennemgang af reglerne omkring voksenlærlinge. Der er tre forskellige 
måder man kan komme i betragtning til voksenlærlingetilskud 
BML ring til Thorbjørn om de nye regler, som der er kursus i den 20/6 
 
Ønsker til forbedring af QR-koder fra byggeriets Uddannelser 
Der er elever der klager over stolene i teorilokalerne 
Der har været et stilladskursus hvor læreren ikke virkede helt forberedt. OW 
følger op på dette. 
LUP konferencen er den 3. oktober. Efterfølgende er der uddannelsesdage for 
nye LUU repræsentanter 
 
 

 


