
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 14-12-2017 
Forplejning:  
Let julefrokost 
 

 Tid: kl.  
14.00 til 16.00 

Sted: Kursisthuset ved kollegiet 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Johannes Elmholt (formand) JE Dansk Byggeri    
 Nicolai Elmholt NE Dansk Byggeri    
 Ivan Mortensen IM 3f    
 Ole Madsen OM 3f    
       
Elevrepræsentant:      
 Nicolaj Celinder NC Elev    
Lærer repræsentant      
 Ole Winding OW HHE  X  
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
       
Gæster:      
      

 
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra seneste møde d. 14.09.2017  
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. XXXX.XX.XX i XX 
- D. XXXX.XX.XX i XX 

8. Eventuelt 

  

 
 
 

   Herning d. 10.12.2017 
 



 

1. Referatet godkendt 
 

2. a.  NC nævner at det kan forekomme at læreren ikke er tilstede i hele undervisningstiden. 
Det vil blive taget op på næste lærermøde. 
 
b.  JE fortæller at det er planen, at nedsætte en fokusgruppe omkring skuemester arbejdet. 
Hensigten er at ”klæde dem bedre på” 
IM fortæller, at der er en del nye godkendelser som er foretaget i den seneste tid. Det er både 
nye og eksisterende mestre der bliver godkendt til en eller flere elever 
 
c.  HF udleverede liste over prognose fra Dansk Byggeri over forventet manglende faglært 
arbejdskraft i år 2027 indenfor byggefagene 
HF orienterede omkring det kommende DM i Messecentret, vi har igen i år en deltager med 
det er Mathias Jensen, om fredagen den 19.01.2018, kommer alle tømrerelever ud for at se 
eleverne konkurrere der er åben fra kl. 8.00 til 17.00 
Lønrefusion under skoleophold bliver sat op med 7,4%, hvilket betyder, at det nu er ca. 93% 
af lønnen der bliver refunderet under skoleophold. 
Tømreruddannelsen er fortsat, fordelsuddannelse i 2018  
Der er tale om at ændre forløbet for EUX GF 1 og 2.  
Ændrede regler fra 1. januar 2018 omkring teleskoplæsser uddannelsen blev udleveret 

 
3. a.  Skolen har fået bevilliget kr. 60.000,- til arbejdet 

JE nævnte at Hanne Koblauch, som er uddannelseskonsulent i Byggeriets Uddannelser, 
gerne vil deltage i et LUU møde. JE kontakter hende i det nye år med henblik på deltagelse i 
det næste møde. 
 
b.   Elevtal på de nye GF 2 som starter medio januar 2018 
EUD 38 elever (18 er fra GF1) 
EUX 15 elever alle fra GF1, der kommer muligvis 3 elever mere udefra til EUX som ikke 
har GF1, men som på anden vis skal erhverve de 3 grundfag som GF1 eleverne har fået. 
HF der har været to elever til afklaring med henblik på opstart på GF 2 medio januar 

 
4. SKP der er 45 elever pt. efter jul forventer vi at der er ca. 60 elever. 

Der er nye regler for SKP elever fra den 1-1-2018 (bilag vedhæftet dette referat) 
OW oplyste, at langt de fleste elever er ude i aftaler pt.  
Mange af aftalerne udløber dog op til jul. Efter Nytår forventes det, at der vil være mellem 
25 og 30 elever, som arbejder i praktikcentret. 
 

5. Der er udbudt nye kurser for foråret 2018 (se skolens hjemmeside) 
 

6. Der er ingen ændringer 
 

7. Næste møde den: 
15-3-2018 kl. 12.00  
14-6-2018 kl. 12.00 
 

8. Evt. 
Intet at bemærke 



 

Bilag: 
 
Nedenstående er kopieret fra bygud.dk 
 
Nye regler for korte uddannelsesaftaler, delaftaler og 
virksomhedsforlagt undervisning 
 
Fra 1. januar 2018 kommer der nye regler for flere aftaletyper på 
erhvervsuddannelserne. 
 
Reglerne stammer fra Trepartsaftalen, der blev indgået i efteråret 2016, og de er vigtige for 
arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg og for samarbejdet med skolernes praktikcentre. 
 
Korte uddannelsesaftaler 
Fra 1. januar 2018 kan den samme elev og samme virksomhed kun indgå en kort 
uddannelsesaftale to gange. Det lokale uddannelsesudvalg kan under særlige 
omstændigheder godkende én yderligere aftale. 
Kravet om, at en kort aftale skal omfatte en hel skoleperiode og en hel praktikperiode, 
lempes. En kort aftale skal stadig omfatte en hel skoleperiode, men ikke nødvendigvis en hel 
praktikperiode. Det betyder, at en elev, der har været kort tid i skolepraktik, kan få en kort 
uddannelsesaftale, selv om aftalen bliver indgået efter den påbegyndte skolepraktik. 
 
Delaftaler (aftale om delvis praktikuddannelse) 
For delaftalerne er der tale om en stramning fra 2018, hvor den samme elev og den samme 
virksomhed kun kan indgå en delaftale én enkelt gang. Det betyder, at en delaftale mellem 
samme elev og samme virksomhed kun kan efterfølges af en kort uddannelsesaftale eller en 
restlæreaftale. 
 
Virksomhedsforlagt undervisning 
Fra 1. januar skal vi vænne os til at kalde virksomhedsforlagt undervisning for 
virksomhedsforlagt praktik, og det kan fremover kun bruges i virksomheder, der er godkendt 
af det faglige udvalg. 
 
Der kommer også begrænsninger på tiden – højst 3 uger for en elev i én virksomhed, og 
højst 6 uger af elevens samlede praktikuddannelse må gennemføres som virksomhedsforlagt 
praktik. 
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