
Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 

 

Dato: 15. marts 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 (næstformand) IM 3f    
 Ole Madsen OM 3f    
       
Elevrepræsentant:      
 XX XX      
 
Lærer repræsentant 

     

 Ole Winding (afbud) OW HHE  X  
 
Ledelses repræsentant 

     

 Holger Frahm HF HHE X   
 Martin Lyhne Holmgaard (afbud) MLH HHE    
       
 Gæst:      
 Hanne Koblauch Christensen HKC Byggeriets 

Uddannelser 
   

 

 

 

Dagsordenspunkt : 

1. Referat fra seneste LUU møde den 14.12.2017. 
a. Referatet godkendt 
b. Der var ingen opfølgningspunkter 
 

2. Meddelelser/orientering fra:  
Elevrepræsentant – Nicolaj Cinder er i praktik i øjeblikket og der er ikke valgt en stedfortræder. 

a. LUU: 
IM har censorlisten klar til svendeprøvebedømmelserne. I Skive ringer faglæreren til 
censorerne dagen før bedømmelsen starter, således han er sikker på ingen har glemt det. 
IM har set logbøger for hovedforløbsholdene 

b. Herningsholm: 
Vi fik for første gang en tømrer som Danmarksmester. Det var Mathias Jensen der sejrede på 
hjemmebanen i MCH stort tillykke til Mathias. Hvis Byggeriets Uddannelser beslutter at 
tømrerfaget skal med til EM i Luxemburg, er Mathias frisk på at tage den udfordring op. 



Den første Æresherningsholmer er blevet udnævnt og det blev pensioneret tømrerfaglærer Nis 
Møller, for hans utrættelige arbejde med at styrke tømrerfaget, samt være en fast bestanddel 
af de lokale- regionale- nationale og internationale Skills igennem alle årene det har eksisteret. 
Vi kører for 5 gang talentcamp i uge 27 og håber på stor deltagelse, fra de øvrige skoler og også 
forhåbentlig stor udenlandsk deltagelse. Talentcamp brochuren mailes til LUU. 
Skolen vil satse mere på forskellige tiltag i forhold til grundskolen og derfor oprettes en 
grundskoleenhed med egen uddannelsesleder og 1 – 2 lærere. 
Vi har søsat en ny form for introkurser, vi kalder det for ”byggepladsen” hvor eleverne skal 
bygge en ækvadukt. Alle byggefagene incl. VVS indgår og der skal flyttes vand fra A til B med 2 – 
3 eller 4 stationer indbygget. 
Der er 32 svendeprøveelever og det betyder alle værksteder er i brug, alt er planlagt. 
Der er kommet ny ETU og VTU. 
 

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

Vi har anvendt 30 timer og der er ca. 104 timer tilbage. Johannes og Ivan opfordres til at tage 
nogle timer, for at vi kan få dem brugt og for at LLU også tager del i arbejdet. 
HKC opfordrer til at vi bruger VFP så lidt som overhovedet muligt, det har vi også gjort hidtil. Vi 
forsøger altid at sælge en restlæreaftale derefter, hvis det ikke lykkes en kort aftale og hvis det 
heller ikke lykkes så en delaftale og sidste mulighed en VFP. I nogle situationer er VFP den 
eneste mulighed til at sikre fodfæste for at en kommende elev kan få en uddannelsesaftale. 
HKC opfordrer LUU til at tage kontakt til de øvrige 3 skoler, vi har censorsamarbejde med og få 
en fælles holdning til VFP problematikken. 

b. Rekruttering: 
Der er 24 GF2 elever, der er startet den 18. januar. 
 

4. Skolepraktiksituationen: 
Der er p.t. 15 elever i SKP på skolen og 16 elever i delaftale/VFP – i alt 31 i SKP systemet. 
 

5. Efteruddannelse: 
Vi skal køre et epoxykursus for Velux. 
I øvrigt henvises der til udbud på hjemmesiden. 
 

6. Gennemgang af den lokale undervisningsplan: 
Der er udstedt en ny hovedbekendtgørelse, så vi afventer den nye uddannelsesbekendtgørelse, 
som skal træde i kraft pr. 1. august 2018 
 

7. Næste møde: 
14.06.2018 kl. 12.00 
18.09.2018 kl. 12.00 
 

8. Eventuelt: 
Hanne Koblauch Christensen vil gerne deltage i det næste møde 

   
 


