
   

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for snedker og 
maskinsnedker 

 
Dato:  
20. marts 2018 
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:      
 Une Sepstrup Olesen USO  X   
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS HHE X   
 Jørgen Laugesen JOL HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
       
Gæster:      
Martin Lyhne Holmgaard MLH HHE X   
      

 
  



   
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra de seneste møder d. 12/12 og 13/12  
a. Godkendelse af referat 

- Ingen bemærkninger. 
b. Opfølgning på beslutninger 

- Intet til opfølgning. 
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Udvalgene 

Snedker: - 
JN:  Zystem A/S i Herning har ansøgt om godkendelse som praktiksted til bygningssnedkere, 
da de har en del hospitalsinventar der skal monteres på Rigshospitalet i København, og at 
Praktikcentret i København har en del SKP elever der kan medvirke ved denne opgave. 
LLU har i enighed afslået ansøgningen med den begrundelse, at der ud over dette 
montagearbejde ikke er relevante bygningssnedker opgaver i virksomheden, samt at den 
tilknytning en elev bør have til sin praktikvirksomhed ikke naturligt vil være til stede i denne 
situation. I stedet opfordres virksomheden til at anvende den godkendelse til møbelsnedker 
uddannelsen som den har i forvejen. 
Snedkernes Uddannelser har imidlertid overtrumfet denne beslutning og givet virksomheden 
godkendelse til en kort aftale i den ansøgte uddannelse, hvilket LLU er helt uforstående over 
for. Samtidig finder udvalget det nytteløst at blive spurgt når dets beslutning ikke tages til 
efterretning.  
JN og EE vil tage kontakt til deres organisationsrepræsentanter i Snedkerfagets Fællesudvalg 
for at afklare om Fællesudvalget har været indvolveret i beslutningen, samt få retningslinjer 
til hvordan LLU skal forholde sig i lignende tilfælde fremover. 
 
Maskinsnedker: - 
JJK: Var skuemester på Roskilde T.S. i september 2017 og oplevede der, at elevernes slebne 
værktøj ikke blev anvendt i den kontra/kehling samling som det var tilsigtet. Elever gav 
udtryk for at de anvendte udleveret værktøj. En beskrivelse af denne hændelse er sendt til 
Ole Egemose, Snedkernes Uddannelser. 

  
b. Skolen 

HF: 
De nyeste tilmeldingstal for optag af elever på GF1 viser på skolen generelt en stigning på 
40% i forhold til sidste år. 
GF 1 Bygge og Bo har 73 tilmeldte elever mod 55 sidste år. 
 
Der har været afholdt Virksomheds Tilfredsheds Undersøgelse og Elev Tilfredsheds 
Undersøgelse – resultaterne sendes til LLU vedhæftet dette referat 
 
Ansættelsen af en ny direktør varsler også en ny strategi og nye tiltag. Nogle af de nye 
fokuspunkter er studiemiljø og talentudvikling, som snedkerafdelingen skal arbejde videre 
med den kommende tid. 
 
 
 



   
Der er 14 maskinsnedkere, 6 møbelsnedkere og 3 bygningssnedkere der afslutter 
uddannelsen den 23. marts. Der er tilmeldt 170 deltagere til afslutningen. 
Blandt medaljetagere nu og til efteråret skal der findes elever der vil deltage i Snedkernes 
Dag på Trapholt Kunstmuseum den første søndag i november, hvor de får mulighed for at 
udstille deres svendeprøve. HHE har lovning på to pladser, men hvis det er muligt vil vi gerne 
have flere med. 
 
Vi har siden 1. januar fået 5 elever der har skiftet til Herningsholm under hovedforløbet.  
 
Afdelingen forventer store hovedforløbshold fremadrettet, således starter 37 elever på H1 til 
august, og dette sammenholdt med at vi forventer min. to GF2 klasser resulterer i, at der skal 
iværksættes nogle tiltag for at få gennemført undervisningen tilfredsstillende. Afdelingens 
udfordringer er plads og bemanding. Opdeling og overlapning af hold kan komme på tale. 
Afdelingen har søgt ledelsen om mere plads både her og nu (brandslukning), samt mere 
permanent på længere sigt. Noget må gøres, da det planlægningsmæssigt er ved at være i 
ellevte time. 
 
Ligesom de seneste år udbyder afdelingen talent camp i uge 27, hvor dygtige elever kan 
komme og træne deres færdigheder. Ud over det faglige på værkstederne er der sociale 
arrangementer om aftenen. Det vides endnu ikke om nye fag kommer til i år. 
 
Skolen har haft besøg af vicedirektør samt uddannelsesleder fra vores nye samarbejdsskole i 
Valencia med henblik på at komme med i et større projekt i EU regi som sættes i gang medio 
2018 og forventes afsluttet i 2020. Vi har tilbudt at afholde det afsluttende arrangement her 
på skolen med ca. 100 deltagere. Projektet har titlen ”Etnologisk transmission i træ” (Før 
omtalt i referat fra LLU snedker 13. december.) 
 
Maskinsnedker Tonny Madsen er pr. 1. januar ansat son SKP instruktør. Han har bl.a. været 
ansat i fængselsvæsnet og på BoConcept. 
Han har til opgave at styre skp elevernes arbejde, registrere møde/fravær samt være 
tovholder på virksomhedspraktik. De ugentlige tavlemøder med kundecentret er derfor 
ophørt. 
 
 

c. Elevrepræsentanten. 
USO præsenterede sig: GF2 elev, gennemført htx, søger praktik som møbelsnedker. Gik 
imod strømmen fra folkeskolen og valgte en erhvervsuddannelse. Mener folkeskolen har 
for lidt fokus på EUD. 

 
3. Praktikpladssituationen. 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
Der er ansøgt om 100.000 kr. Svar ventes ca. 1. juni 

b. Elevrekruttering. 
Omtalt under punkt 2 b. 

 
4. Skolepraktiksituationen 



   
Der er p.t. to elever, som forsøges sendt ud i virksomheder snarest. Der er udarbejdet delaftaler og 
korte aftaler med andre skp. 
 

5. Efteruddannelse: 
Robotkurser kører fortsat. 
 
Skolen har nyligt afholdt kursus i styrkesortering for savværker. Tommy Lykke Hansen, tidligere 
underviser på AMU Vest i Esbjerg, var hyret som timelærer til opgaven. 

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

Fra 1. juli er der tre nye bekendtgørelser, idet bygningssnedker, møbelsnedker og maskinsnedker 
får hver sin. Dette betyder at der skal udarbejdes en LUP for hver uddannelse. 
 
Udlands opholdet i forbindelse med international snedker flyttes fremadrettet til senere på foråret, 
således at forårs holdet samt elever fra Aarhus Tech også kan deltage, og tilrettelægges således at 
der bruges 2 ugers påbygning samt en uges selv- eller firmabetalt. Dette for at der stadig er to 
ugers påbygning til faget ” iværksætteri og entrepenørskab” 
 

7. De næste møder: 
– Maskinsnedker  12/06 2018  kl. 10.00 – 12.00   
– Snedker 20/06 2018  kl. 10.00 – 12.00  
– Fællesmøde  25/09 2018  kl. 10.00 – 12.00 

 
8. Evt. 
9. En af vores EUX møbelsnedkerelev har skrevet en kronik i Jyllandsposten: 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10428748/ja-det-er-vel-ogsaa-en-uddannelse/ 
 

Referent: Jørgen Laugesen 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10428748/ja-det-er-vel-ogsaa-en-uddannelse/

