
Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 18. september 2018 
Forplejning: Buffet 
 

 Tid: kl. 12.00 
 

Sted: Aulaen 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Johannes Elmholt (formand) JE Dansk Byggeri    
 Nicolai Elmholt NE Dansk Byggeri    
 Dan Jeppesen (næstformand) DJ 3f    
 Ole Madsen OM 3f    
       
Elevrepræsentant:      
 Nicolaj Celinder      
Lærer repræsentant      
 Ole Winding OW HHE  X  
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   

 
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra seneste møde d. 14.06.2018  
a. Godkendelse af referat 

Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger 

OK 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
Nicolaj Celinder er ikke tilstede, fordi han er i gang med svendeprøve 
p.t. Der skal derfor vælges ny elevrepræsentant. 

b. Formanden 
Der bliver afholdt kursus for de nye LLU medlemmer i Vildbjerg senere 
på året 
Der skal findes en ny skuemester. JE går videre med dette. 

c. Skolen 
Skolen har ansat en ny faglærer. Jens Peter Stou kommer fra en 
faglærerstilling på College 360. Jens Peter har tidligere været ansat i 
tømrerafdelingen på HHE. 
HF orienterede om de netop afholdte lokale mesterskaber. Vinderen 
blev Jens Fulsang som er ansat hos Midtjysk Albyg i Aulum. 
Regionale mesterskaber skulle være afholdt i Horsens, men da de ikke 
har nogle elever der vil deltage, overtager Herning denne opgave. 
Horsens skal stadig selv stille opgaven til mesterskaberne. Vinderen 
går videre til DM i Næstved 

  



Skolen har netop afholde Skoleskills hvor der deltog ca. 1600 elever 
fra 8. klasserne i Herning kommune. Det var fjerde gang skolen 
afholdte Skoleskills.  
Der er startet 60 elever på GF 1 og 21 elever på GF2 
Der er 49 elever der er startet på den praktiske del af svendeprøven i 
dag.  
HF udleverede invitationer til åbent hus og den efterfølgende 
svendefest 
JCN Bolig og skolen har i samarbejde stiftet en ny pris som har fået 
navnet ”Herningsholm eleven” Den gives til en elev der besidder 
følgende værdier: 
- Engagement 
- Kompetent 
- Ordentlighed 
- Samarbejde 
- Har god vaner 
- Er vedholdende i med- og modgang 
- Er entreprenant 
- Tager ansvar 
- Er en god kammerat 
- Er reflekterende (socialt og fagligt ift. sig selv og omverdenen) 

Vi har fået bevilget Erasmus+ midler til at sende 5 tømrerfaglærere på 
jobshadowing til Island hos Fjölbrautaskólinn i Breiðholti i Reykjavik.  Det er 
planen at dette bliver uge 35-36 2019 

 
3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
JE sender afrapportering af timeforbrug til Leif Kloster  
b. Rekruttering 

4. Skolepraktiksituationen 
Der er pt. Seks elever på skolen.  

5. Efteruddannelse 
Nedadgående. Se kursustilbud på skolens hjemmeside 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
Fra august 2018 er der kommet en ny bekendtgørelse for tømrerne. HF 
udleverede skema med niveau og timeantal på de forskellige hovedforløb 

7. Næste møde: 
13.12.2018 kl. 14.00 
19.03.2019 kl. 12.00 

8. Eventuelt 
DJ spurgte til, hvordan det gik med de nye stole til tømrerafdelingen. HF 
følger op på sagen. 

   
 


