
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Murer 
 

Dato:06-12-2017 
 

 Tid: kl. 08.00-09.30 Sted:28.26 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 
LUU:      
 Kim Sørensen  3 F X   
 Dennis Jørgensen DJ 3 F X   
       
 Michael Tandrup MT Dansk Byggeri X   
       
       
Elevrepræsentant:      
 Frederik Surland 

Nedergaard 
FSN  x   

       
Lærer repræsentant      
 Poul Verner Jensen PVJ HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Ole Halkjær Rasmussen OHR HHE X   
 Martin Lyhne MLH HHE x   
Gæster:      
Majbrit Hald Løvstad MAJ  x   
      
      

Referent: Poul Verner Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde d. 15-09-2017  
a. Godkendelse af referat: Godkendt 
b. Ingen kommentar. 

 
 
 

2. Meddelelser/orientering fra. 
a. Formanden: DJ: Indkøb af køleskab vil være fint, der kan evt. tages penge fra elevbyg kassen. A-

kassen Holstebro har ønske om at komme på skolen og snakke med eleverne evt. på H 3.(nye regler 
for medlemskab af A-kasse) 
 
MLH: det er ok at de kommer på skolen, men det skal være en del af undervisningen og ikke som en 
mulighed for at få nye medlemmer. Og der skal være enighed om det blandt LUU medlemmerne. 
 
DJ: Vi har fundet en ny suppleant fra 3 F til LUU, det bliver Tommy Kristensen. 
OHR: DJ og KS informere Tommy fremadrettet. 
 



 

b. Skolen: OHR: Vi havde 1 murer elev til skilles i ABU DABI (Jacob Alhgren) der desværre ikke gik som 
forventet, det rakte kun til en 17 plads. Jacob var desværre ramt af sygdom under konkurrencen, 
men blev færdig med opgaven. 
OHR: Vi har her i efteråret afsluttet vores BVB projekt i teltet med stor succes. Vi var så heldige at 
have 5 byggekoordinator koblet på, som løbende holdte byggemøder med eleverne. Til åben hus 
kom Paw fra BVB og holdte en fin tale for elever og lærer, han var stolt af projektet som blev 
gennemført med en høj faglighed. 
Vi vil 1 gang om året gennemføre projektet med samme aktører (Tømrer- VVS- Murer) på vores H 4. 
MLH: Der har været stor fokus på projektet fra erhvervslivet, der er lavet en fin folder om projektet. 
 
OHR: Vi har en murer elev med til DM i SKILLS 2018 som er i messehallerne i Herning. Vi har sammen 
med Byggeris uddannelse lavet en stand som kommer til at hedde prøve- mærke- føl, der skal klippes 
i fliser til et mosaik figur(ELIEA)  
Fra uge 44 til 48 har vi haft vores Brobygning projekt med GF 1 eleverne som mentor. I 2018 har vi 
et samarbejde med UU vejlederne, med henblik på at rekruttere flere elever til 
erhvervsuddannelserne. GF 1 eleverne holder en generalprøve på dette i næste uge. Disse nye tiltag 
hænger sammen med projektet ”Rullende ungdomsuddannelser” som OHR- MLH og Maiken har 
været med i. 
 
OHR: Der bliver indkøbt 2 smartmover som bliver brugt i forbindelse med DM. 
 

c. Elevrepræsentanten: FSN: Frederik har talt med eleverne fra GF 2 - H 2 og H 3. Der er et stort ønske 
om et køleskab. Hvorfor får skolen muresten på 112 stens hoveder, når det ikke er tilladt. OHR 
undersøger dette. Og er det muligt at samle f.eks. Faget Teknologi på et hovedforløb. 
OHR: Det kan blive svært, men vil undersøge det. 
MLH: Forskningen viser at det ikke altid fremmer læring. 
 

3. Praktikpladssituationen: 
a. OHR har sammen med Lone Højgaard fra virksomhedscentret lavet en plan for brugen af AUB 

midlerne som afsluttes i januar.   
 

4. Skolepraktiksituationen: pt ingen elever i skolepraktik. Der kan kommer nogle SKP elever fra det GF 
2 hold som afslutter til januar. 
DJ: Er det muligt med en annonce i aviser med åbenhus for GF 2 murer? 
MLH: Det vil virke bedst hvis det var igennem Dansk Byggeri, evt. en mail ud til medlemmerne. 
MT: Det er nok det som virker bedst. 

 
 

5. Efteruddannelse: OHR: Planen er at det køres igen fra uge 2 til 11-2018. 
 

6. LUU 2018: OHR: Dansk Byggeri stiller med et nyt medlem (hvis han godkendes) i 2018. det er Stig 
Kristensen fra BV i Ringkøbing. Og Mikael Tandrup forsætter. 
 
DJ: Der vil i fremtiden være en fra Dansk Byggeri og en fra 3 F til bedømmelse af opgaver på skolen.  
Dennis vil koordinere dette. 
 
MLH: Gør opmærksom på at det kun et til GF 2 og H 5 hvor der krav om censor. De andre forløb 
aftales med skolen og LUU medlemmerne. 



 

 
DJ: Kan der afsættes et beløb til afregning af GF 2 eksamen. 
OHR: undersøger dette. 

 
 

7. Næste møde: indkaldes i Outlook. 
 

 
 
 
 
 
 

  


