
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for snedker 
 

Dato:  
13. december 2017 
 

 Tid:  
kl.10.00- 11.30 

Sted:  
Snedker afd. 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: M. afbud: U. afbud: 
LUU:      
 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f X   
 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   
 Erik Ellehammer (næstformand) EE Dansk Byggeri X   
 Svend Gredal SG Dansk Byggeri X   
       
       
Elevrepræsentant:      
 Charlotte Vendelbo Jørgensen CVJ  X   
       
Lærer repræsentant      
 Jørgen Laugesen JOL HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
       
Gæster:      
      
      
      

Referent: Jørgen Laugesen 
 
 

Dagsordenspunkt: 
1. Referat fra seneste fællesmøde d. 26.09.2017  

a. Godkendelse af referat 
b. Opfølgning på beslutninger 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 
b. Formanden 
c. Skolen 

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

4. Skolepraktiksituationen  
5. Efteruddannelse 
6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
7. Næste møde: 

- D  
- D 

8. Eventuelt 

  



 

 
 

1.  Referat fra seneste fællesmøde d 26.09.2107: 
 

a. Godkendelse af referat 
-JN: Svendebreve vil fremover i flg. aftale med Snedkerfaget blive sendt direkte til HHE 
-HF: Overflytning af elever fra Vejle fortsætter. Får besøg af elev og dennes mor i morgen 
som ønsker overflytning grundet manglende undervisning. Dette er den 12. elev siden januar 
der overflyttes.  
-referat godkendt 
 

b. Opfølgning på beslutninger 
- ingen beslutninger 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

 
a. Elevrepræsentant CVJ: 

- Det er GF holdenes ønske at der i forløbet kommer en repræsentant fra 3F og orienterer 
om fagforening og A kasses rolle under og efter uddannelsen. JN og JOL finder en løsning for 
kommende hold. 
-Der er behov for at virksomhedskonsulenten kommer ind GF2 klassen ret tidligt i forløbet 
og orienterer om praktikplads søgning. 
 

b. Formanden JN 
-Har afvist en ansøgning fra en virksomhed om godkendelse til at uddanne møbelsnedkere, 
med den begrundelse, at ejeren er eneste person i virksomheden og at denne er uddannet 
klejnsmed, altså ingen til at give en korrekt oplæring i faget. Hele udvalget støtter op om 
denne afgørelse. 
-SG og EE siger samstemmende at fristen for at komme ud og godkende virksomheder til 
uddannelserne er alt for kort, ofte under en uge. Dette finder de ikke rimeligt og betyder ofte 
at andre aftaler i kalenderen må vige for at opfylde Snedkerfagets og virksomhedernes 
behov. De der planlægger disse besøg må have alt for lidt at lave, siden de mener det er 
rimeligt at bede andre om at rykke ud så hurtigt – ytrer de. En måned må være en rimelig 
tidsfrist efter deres mening. 

 
 

c. Skolen HF 
-Afdelingen var godt repræsenteret ved Snedkernes Dag på Kunstmuseet Trapholt den 5. 
november. Vi havde fem medalje svendestykker med – det var flot.  
 
-I flg. en analyse vedr. beskæftigelses situationen om 10 år præsenteret på bygge- og 
anlægskonference, tyder det på at der vil blive mangel på snedkere (ca. 2000)  
 



 

-Aktivitetsplan for 1. halvår 2018 blev fremlagt. I 2017 var aktivitetsfremgangen på 32 % i 
forhold til 2016, og alt tyder på at den udvikling ikke stopper. PT er der 20 tilmeldte til GF2 
(11 sne. + 9 msn) derudover 3 EUX. 
På den baggrund er der ansøgt om mere plads, primært værkstedsareal.  
 
-Svendeprøveholdet i foråret er det største afdelingen har haft, og dette vil give visse 
udfordringer m.h.t. plads. Overvejelser går på at inddrage teorilokale 22.16 til midlertidig 
snedkerværksted i svendeprøveperioden. 
 
-Bygningssnedker Mathias Frahm deltager i DM Skills i MCH i perioden 18 – 20 januar 2018. 
Snedkeruddannelserne konkurrerer i hal J2. 
Mathias møder ind til træning i opgaverne her på skolen mandag uge 51, og træner helt frem 
til konkurrencen. Han deltog også i 2017 i Ålborg, og blev der nr.2. 
 
-EUV elever (over 25 år) med anden uddannelse har hidtil haft tvungen merit i praktikdelen, 
men fra 1. januar bortfalder denne, til i stedet at være en ret til merit, ikke en pligt. 
Ligeledes hvis en GF2 elev får merit for matematik har dette udløst afkortning. Hvis 
matematikken fremadrettet integreres tværfaglig og helhedsorienteret er merit ikke et krav. 
Dog kan der stadig gives merit for eksamen. 
 
-7 internationale elever har med hhv. Jesper og Jørn været 3 uger i Valencia Spanien. De 
havde et godt ophold. Var i virksomhedspraktik de to første uger og havde så grundet 
helligdage undervisning af vore lærere den sidste uge på stedet hvor de boede. 
Virksomhedspraktikken var en øjenåbner, hvad angår bl.a. arbejdsmiljø, som var en standard 
langt under den danske. Ligeledes var sproget en udfordring, idet ikke mange spaniolerne 
taler engelsk.   
 
-I samarbejde med den spanske skole er der åbnet op for et muligt internationalt samarbejde 
med titlen: ”Etnologisk transmission i træ”. 
Projektet går ud på at fem tekniske skoler fra forskellige europæiske byer beskrive med ord 
og tegninger et produkt fra hver deres egn som det fandtes engang, og som det kunne se ud 
nu. 
Derefter overleveres materialet til en anden af de involverede skoler, som så skal fremstille 
produktet. Projektet tænkes udført af 5 -10 elever og 2-3 lærere.  
Efter planen er der opstartsmøde september 2018, midtvejs samling 2019 og projektet 
afsluttes i 2020 
For at projektet kan realiseres skal de fem skoler findes. Skolen i Valencia står som projekt 
skole, og får forlods 100.000 euro for dette. De resterende 400.000 euro skal derefter 
fordeles på de fem skoler som kan komme på tale. 
 
 

 
 



 

3. Praktikpladssituationen: 
 

a. AUB ansøgning/anvendelse af AUB midler  
-Der kom afslag på en ansøgning om AUB midler dette år, men der søges igen næste år. 

b. Rekruttering 
       Der er p.t. tilmeldt 20 til GF 2 heraf 3 EUX elever 

 
 

4. Skolepraktiksituationen: 
-Der er pt to elever på skolen, men der forventes en del de kommende år, dels her fra skolen, men 
også fra Aarhus TECH, der jo startede GF2 i august. 
Derfor er der ansøgt om at etablere et SKP værksted separat fra snedkerafdelingen, og der er ansat 
en SKP instruktør pr. 1. januar 2018.  
 

5. Efteruddannelse: 
 
-Robotkurser kører løbende. 
 

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

 
-Intet nyt 

 
7. Næste møde: 

 
-Fællesmøde tirsdag den 20. marts 2018 kl. 10.00 – 12.00 
-Snedkere onsdag den 20. juni 2018 kl. 10.00 – 12.00 
 
 

8. Eventuelt: 
-De syv møbelsnedker- og tre bygningssnedker elever der skal til svendeprøve i februar/marts 2018 
har indsendt forslag til godkendelse af deres projekter – disse blev godkendt. 

 
 
 

 
    


