
   

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for snedker og 
maskinsnedker 

 
Dato:  
26. september 2017 
Forplejning:  
Kaffe/rundstk. 
 

 Tid:  
kl.10.00- 12.00 

Sted:  
Snedker afd. IT mødelokale 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til 
stede: 

M. 
afbud: 

U. 
afbud: 

LUU snedker      

 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f X   

 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   

 Erik Ellehammer EE Dansk Byggeri  X  

 Svend Gredal SG Dansk Byggeri X   

       

LUU maskinsnedker:       

                              Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri  X  

                              Karsten Kousgaard KAK Dansk Industri X   

                             Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri X   

                             Peer Foged PF 3f X   

                             Ove Nielsen ON 3f X   

      

Elevrepræsentant:      

       

Lærer repræsentant      

 Tommy Sørensen TS HHE X   

 Jørgen Laugesen JOL HHE X   

Ledelses repræsentant      

 Holger Frahm HF HHE X   

       

Gæster:      

Lone Højgaard Jensen LHJ HHE  X  

Martin Lyhne Holmgaard MLH HHE X   

      

 
  



   

Dagsordenspunkt: 
1. Referat fra de seneste møder d. 13/6 og 14/6   

a. Godkendelse af referat 

- Ingen bemærkninger. 

b. Opfølgning på beslutninger 

- Intet til opfølgning. 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Udvalgene 

Snedker – Ingen bemærkninger.  

Svendebreve bør fremover sendes til skolen og ikke LUU medlem. 

Jørgen Nielsen tager kontakt til sekretariatet. 

Maskinsnedker: – Ingen bemærkninger. 

 

b. Skolen 

Møde med formand og næstformand for maskinsnedkeruddannelsen: 

På den nyligt afholdte skuemesterkonference, blev der i maskinsnedkergruppen spurgt ind til 

skolernes anvendelse/gennemførelse af slibeprocessen, i forbindelse med afholdelse af 

svendeprøver på de enkelte skoler. Flere skuemestre gav udtryk for, at ikke alle skoler 

sikrede denne proces gennemført, og det blev debatteret hvilke sanktionsmuligheder 

skuemestrene havde overfor disse skoler. 

Holger Frahm havde den 25/09 besøg af formand og næstformand for maskinsnedkernes 

faglige udvalg, hvor problemstillingen med slibeprocessens placering i maskinsnedker- 

uddannelsen blev drøftet med henblik på sikring af fremtidige investeringer i nyt slibeudstyr 

på Herningsholm.  

HF blev forsikret om at uddannelsesmålet også i fremtiden vil være at finde i uddannelsens 

bekendtgørelse. Emnet, som blev bragt op på skuemesterkonferencen, blev herunder også 

drøftet, og det blev meddelt at problemstillingen vil være et punkt på det først kommende 

møde i det faglige udvalg. 

 

HF orienterede på mødet om optaget af elever på GF2 forløbet på Herningsholm i august, 

hvor optaget bestod af 38 elever, mod 31 i samme måned 2016. Holdet startede med 17 

maskinsnedkere og 21 snedkere. Eleverne er fordelt på 2 hold som er mixet på kryds og 

tværs af køn, alder og ønsket uddannelse. Som tidligere GF2 hold, vil alle få de certifikat/ 

målpinde der kræves for at opnå dobbelt kompetence for snedkeruddannelsen og 

maskinsnedkeruddannelsen, bl.a. rulle-bukkestillads kursus, førstehjælp, epoxykursus og 

brandbekæmpelse. 

Det konstateres at elevtilgangen i maskinsnedkerfaget er støt stigende, til næsten en 

fordobling over 3 år. 

 

Der blev på mødet ligeledes spurgt ind til ændringerne for EUV elever, som fra januar 2018 

kan optages med fleksibel uddannelsestid. Ændringerne er, at EUV elevers muligheder for 

opnåelse af merit på fag og praktiktid, for visse deles vedkommende, ændres fra at være en 

tvangsmerit, til at være en valgbar mulighed. Dette skal skives ind i Realkompetence-

vurderingen (RKV-en) for den enkelte elev, når denne udarbejdes. Ændringerne er dog ikke 

vedtaget endnu, men det forventer vi de bliver. 

  



   

Det har tidligere være drøftet på LUU møder, at faget Teknologi på Talentspor, ønskes 

ændret til E niveau i stedet for D niveau med henvisning til at de målpinde, der ligger for D-

niveauet. Disse målpinde vurderes ikke så fagligt relevante, og er svære at inddrage i de 

faglige projekter eleverne arbejder med. Denne problemstilling blev også drøftet på mødet. 

Hanne Pein foreslår at målene, som analyser og brugerundersøgelser m.m., rettes mod 

elever i stedet for markedet generelt. Det skal dog sikres at målpindene opnås, og dette kan 

godt volde problemer i forhold til fremtidige censorer, som ofte forholder sig meget 

konkrete til de formulerede mål for grundfaget og niveauet. Skal grundfaget ændres, skal det 

komme fra centralt hold til alle skoler. Problemstillingen bliver behandlet af det faglige 

udvalg, og efterfølgende drøftet med fagkonsulenten for faget. 

 

Overflytning af elever fra andre skoler.  

Herningsholm har flere eksempler på at elever, som er overflyttet hertil fra andre skoler, ikke 

har fået gennemgået det faglige pensum der kræves, i henhold til bekendtgørelsen. Dette 

gælder især maskinsnedker elever, men er oplevet for begge uddannelser. Udvalget blev 

gjort bekendt med, at det er skolens oplevelse, at der især er mangler på teoretisk 

undervisning på nogle skoler. 

 

Det Internationale spor.  

På det igangværende GF2 hold er der p.t. tilmeldt 10 elever til den internationale linje. 

Afdelingen har fået kontakt med en ny skole i Valencia i Spanien. Jesper Jespersen har besøgt 

skolen, og fået lavet aftale om ophold i uge 47-48 og 49. Her skal eleverne i praktik på lokale 

virksomheder i 2 uger, og gennemføre 1 uge med skoleundervisning. Skolen i Valencia har en 

del CNC maskiner, og anvender bl.a. også AlphaCam til programmering. 

Eleverne skal selv deltage i planlægning og organisering af de praktiske detaljer vedr. rejsen. 

Denne proces er allerede igangsat. Det vil blive Jesper Jespersen og Jørn Søndergaard 

Sørensen der på skift er hos eleverne, så der er en underviser med under hele opholdet.  

 

Skills. 

Der er gennemført SkoleSkills event på skolen den 7/9 2017. I år var der besøg af 1650 elever 

fra kommunens folkeskoler. Det var en god dag med mellemgodt vejr, som resulterede i en 

bedre besøgsfrekvens i afdelingerne. Skolen var delt op i 4 ruter, som guidede eleverne 

rundt i afdelingerne. Lokale mesterskaber forud for DM i Skills 2018 blev afholdt samme dag. 

Snedkerafdelingen havde 2 møbelsnedkere i konkurrence, hvoraf den ene går videre til de 

regionale mesterskaber der afholdes i Hjørring.  

Maskinsnedkernes regelsæt for deltagelse er ændret, så der i år afholdes en udtagelses 

konkurrence hvor op til 4 elever, fra hver af de 5 skoler kan deltage.  

De 5 bedst placerede elever går efterfølgende videre til DM i Skills 2018 i Herning.  

Jesper Jespersen deltager fra Herningsholm som tilsyn under konkurrencerne.  

Der er p.t. kun tilmeldt elever fra Skive og Herning til udtagelseskonkurrencen. 

 

DM skills 2018.  

HF fremviser layout planen for hal J, hvor snedkernes uddannelser er placeret.  

Skolerne i regionen er gået sammen om at ansætte en projektkoordinator til at styre 

eventen, og de mange processer der ligger forud for afviklingen.  

Der arbejdes på at etablere en ”Herningsholm stand” i hallen.  



   

Svendeprøver.  

Det igangværende svendeprøvehold består denne gang af i alt 5 elever, fordelt på 3 

maskinsnedkere og 2 møbelsnedkere.  

Skolen har ændret på tilmeldingsproceduren til afslutningsdagen, således det fremover er 

eleverne der tilmelder alle deltagere til afslutningsdagen. Elevens virksomhed inviteres 

separat, men skal tilmeldes via eleven. Eleven faktureres efterfølgende for deltagerne ud 

over de første 2 som er inkluderet i svendeprøven.  

Det lokale uddannelsesudvalg inviteres som sædvanligt til arrangementet. 

 

c. Elevrepræsentanten. 

Deltager på mødet næste gang. (Der er valgt en elev som også sidder i skolens elevråd) 

 

3. Praktikpladssituationen. 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Den formulerede ansøgning er indsendt. Der afventes tilbagemelding fra udvalget. 

b. Elevrekruttering. 

Mange elever er startet på GF2, og der er allerede kommet henvendelser fra andre skoler om 

afvikling af hovedforløb på Herningsholm. Dette vil formentligt betyde store hovedforløbshold i 

fremtiden, og der arbejdes med løsninger på denne udfordring. 

 

4. Skolepraktiksituationen: 

Der er p.t. 10 elever, hvoraf 1 er døvstum. Han er uddannet byggemontage tekniker, men vil gerne i 

gang som maskinsnedker. Der arbejdes på at få eleverne i aftaler, og nogle har VFU aftaler i hus 

som forhåbentligt udmønter sig i korte eller hele aftaler. Efter afslutning af GF2 i januar 2018 

forudses det at der vil komme endnu flere skolepraktik elever fra det igangværende hold. 

Hertil kommer de SKP-elever der evt. kommer fra andre skoler der kun gennemfører GF2. 

 

5. Efteruddannelse: 

Der er stort set ingen søgning til træets efteruddannelseskurser.  
Karsten Kousgaard spørger til ”varme i arbejde” kurser. Skolen har ikke oplevet det helt store boom 
omkring dette kursus. Kurset skal gennemføres af alle der arbejder med processer, der udvikler 
varme. Kunne måske indtænkes i snedkeruddannelserne i fremtiden. (1 dags kursus) 

 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

LUP’en for snedkeruddannelserne er fortsat under udarbejdelse. Der mangler revision/ny 

beskrivelse af enkelte hovedforløb. Der skal bl.a. indarbejdes motion og bevægelse i planerne, og 

der er på skolen udvalgte undervisere, som fungerer som ”motivatorer”. En af disse er snedker-

faglærer Rene Byskov, der fungerer som konsulent for øvrige ansatte i afdelingerne på skolen. 

 

7. De næste møder: 

– Maskinsnedker  12/12 2017 kl. 13.00 – 15.00   

– Snedker 13/12 2017 kl. 10.00 – 12.00  

– Fællesmøde  20/03 2018 kl. 10.00 – 12.00 

 

8. Evt. 

a. Peer Foged skifter job til Skovby møbelfabrik pr. 02/10, men forbliver i LUU. 

 

Referent: Tommy Sørensen 


