
   

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for snedker og 
maskinsnedker 

 
Dato:  
25. september 2018 
Forplejning:  
Kaffe/rundstk. 
 

 Tid:  
kl.10.00- 12.00 

Sted:  
Mødelokale 7.422 (Skolehjemmet) 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til 
stede: 

M. 
afbud: 

U. 
afbud: 

LUU snedker      
 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f X   
 Erik Ellehammer (næstformand) EE Dansk Byggeri X   
 Svend Gredal SG Dansk Byggeri X   
 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   
       
LUU maskinsnedker:       
 Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri X   
 Peer Foged (næstformand PF 3f X   
 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri X   
 Karsten Kousgaard KAK Dansk Industri X   
 Ove Nielsen ON 3f X   
       
Elevrepræsentant:      
 Rasmus Richterhausen  GF2 X   
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS HHE X   
 Jørgen Laugesen JOL HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
 Martin Lyhne Holmgaard MLH HHE X   
Gæster:      
      
      
      

 
  



   
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra de seneste møder d. 12/6 og 20/6   
a. Godkendelse af referat. 

- Snedker: HF meddeler, at Snedkerfagets fællesudvalg har ønsket at afholde 
udvalgsmøde på skolen mandag den 10/12 2018. Det foreslås derfor at LUU-mødet for 
snedkerfaget, flyttes til denne dag og afholdes fra klokken 11.00 til 12.30.  
Herefter afholdes møde med fællesudvalget fra 12.30 til 15.00. 
 

- Maskinsnedker: ingen bemærkninger til referatet. 
 

b. Opfølgning på beslutninger. 
- Ingen punkter til opfølgning. 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Udvalgene 
Snedker: JN spørger til hvordan arbejdet med at løse situationen omkring pladsmangel i 
snedkerafdelingen ser ud, og om der er kommet en afklaring/løsning på situationen. MLH 
forklarer, at der i starten af året er sat et analysearbejde i gang, som skal tage skolens 
overordnede ressourcer op til revision. Denne revision pågår stadig, og vil blive drøftet i 
ledelse og bestyrelse i løbet af efteråret 2018. Direktionen vil, på baggrund af 
analysearbejdet, udarbejde et forslag til beslutning i bestyrelsen.  
 
Maskinsnedker: PF oplyser fra afholdt møde i praktikcenteret, at der er i skolepraktikken er 
muligheder for salg af serviceydelser til eksterne kunder. Dog skal emner/projekter 
godkendes i de respektive lokale udvalg, efter oplæg fra praktikcenteret. Denne behandling i 
de lokale udvalg, skal medvirke til at sikre, at der ikke kommer til at opstå konflikter om 
konkurrerende virksomhed fra centerets side.  
 

b. Skolen 
Siden sidst: HF orienterer om skuemester konferencen, som blev afholdt den 29. august 
2018 i ”Huset” i Middelfart. Her blev der orienteret om kvote fordelingen af kommende 
møbelsnedkerelever uden praktikaftale. Herningsholm er blevet tildelt 12 pladser i 2019. 
Hvordan disse skal fordeles på forår/efterårshold er endnu ikke besluttet. Kriterier for 
tildeling af en plads vil også blive taget op til overvejelse.  
 
”Snedkernes dag”: Udstillingen afholdes på Trapholt søndag den 4. november. Udstillingen 
har fået undertitlen ”About Wood”, og der fremvises her de bedste svendestykker fra det 
seneste år. Herningsholm er tildelt 2 pladser. Kriterier for udvælgelse er, at projekterne skal 
have opnået medalje ved svendeprøvebedømmelsen. Afdelingen har meddelt Snedkernes 
uddannelser, at vi allerede nu har flere emner end de 2 som kan komme i spil, og 
forhåbentligt flere ved den kommende afslutning. 
 

  



   
Regionsmesterskaber i Skills: Skolen afholder udtagelseskonkurrencer til DM i Skills, mandag 
og tirsdag i uge 42. På snedkersiden har afdelingen ingen kandidater der opfylder 
adgangskravene, så denne regionskonkurrence afholdes i år mellem Skive og Hjørring. 
Maskinsnedkerkonkurrencen afvikles med op til 4 deltagere fra hver af de 5 skoler. De 5 
bedste går videre til DM i skills, som i 2019 afholdes i perioden den 4-6. april i Næstved. 
 
Maskinsnedkerbog: Skolen deltager i revision og udvikling af maskinsnedkerbogen. Denne vil 
blive omdannet til en ”Webbog”. Arbejdet er igangsat af Snedkernes uddannelser i 
samarbejde med en redaktør fra forlaget Praxis. Udviklere på bogen er Linette R. Pedersen 
(Skive College), Kasper Bøgelund (Next Kbh) og Tommy Sørensen (Herningsholm). Processen 
er udlagt i 4 faser, som forventes afsluttet fasevis, med endelig afslutning i foråret 2020. 
 
Nyt udstyr: Afdelingen har indkøbt en brugt CNC styret punkt til punkt boremaskine med 
Wood-wob 7 styring. Maskinen er indkøbt som erstatning for den udtjente Masterwood 
Optimera. 
 
Lokaler: Det er etableret værksted for kommende GF1 tømrer/snedker elever i den tidligere 
lagerhal i bygning 29A. Værkstedet kan også anvendes til GF2 tømrer/snedker i foråret 2019,  
 
FSC-award konkurrence: Der har i år været en del ændringer i organiseringen og afviklingen 
af konkurrencen. Snedkerafdelingen har, på et tidligt tidspunkt, givet positivt tilsagn til VIA-
design i Birk. Afdelingen havde op til 8 elever, der var interesseret i projektet. VIA-design kan 
imidlertid kun mønstre 1 studerende, som vil blive koblet op med 1 snedkerelev herfra. 
 
Skolesamarbejde: Faglærer Jesper Jespersen og Studievejleder Brian Lund, er inviteret til 
møde med elever på Århus Tech den 9. oktober, hvor de præsenterer snedkerafdelingen, og 
uddannelserne som de afvikles her. På mødet vil også den internationale linje blive 
præsenteret. Til mødet er også inviteret repræsentanter fra Skive College og Syddansk 
erhvervsskole (Vejle).  
 
International snedker: Der er ændret i konceptet for udlandsturen i forbindelse med 
grundforløbet. Turen til Valencia i Spanien 2019 får en varighed på 3 uger, som afvikles fra 
den 27. april til den 18. maj 2019. Opholdet afvikles delvist som erhvervsrettet påbygning, og 
delvist som virksomhedspraktik. 
 
Nye virksomheder: Der er flere nye virksomheder der sender deres elever til Herningsholm. 
Heriblandt kan nævnes Bernstorffsminde A/S (Fyn), Brdr. Krüger A/S (Kbh.), AT-snedkeriet 
(Bornholm) og Jakon A/S (Kbh.). HF skal til møde med Montana Furniture på Fyn den 26/9, 
med henblik på et fremtidigt samarbejde. 
 
Svendeprøver: Der er afslutning for svendeprøver fredag den 28. september. Her afsluttes 10 
maskinsnedkere, 2 møbelsnedkere og 4 bygningssnedkere. Der er til arrangementet p.t. 
tilmeldt 105 gæster. De lokale udvalgsmedlemmer inviteres også til afslutningen. 
 

  



   
EUD10 i Herning kommune: 10. klasse i Herning kommune vil fra næste skoleår foregå på 
Herningsholm Erhvervsskole. Fysisk vil denne aktivitet komme til at have base i Handelshuset 
i bygning 2. 
 

c. Elevrepræsentanten. 
Rasmus Richterhausen er valgt som elevrepræsentant i de lokale udvalg. Rasmus udtrykker 
tilfredshed med forløbet til nu, men har dog ønsker til detailplanlægningen, så der ikke er 
for mange emner/temaer i gang sideløbende. Rasmus viderebringer også et stort ønske om 
en drikkeautomat/vanddispenser til eleverne i afdelingen. 
 

 
3. Praktikpladssituationen. 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler: 
Ansøgningen på kr. 110.00,- er godkendt og anvendes af skolepraktikinstruktør Tonny Madsen 
og HF. Ansøgningen løber frem til den 31/03 2019. 
 

b. Rekruttering: 
Der var i august-indtaget på de 3 snedkeruddannelser på GF2 tilmeldt i alt 37 elever fordelt på 
1 bygningssnedker, 15 møbelsnedkere og 19 maskinsnedkere + 2 deltidselever fra 
produktionsskolen i Århus.  
D.d. har der på GF2 været et frafald på ca. 3-4 elever af forskellige årsager. 
GF 1 for Bygge og Bo var der 59 elever der startede i august  

 
4. Skolepraktiksituationen: 

Der er i skolepraktikken p.t. 6 elever, hvoraf de 4 har afsluttet grundforløb og 2 har gennemført H1. 
Tonny Madsen arbejder på at få disse elever ud i virksomhedspraktikker, med henblik på fremtidig 
mulighed for kontrakter. 

 
5. Efteruddannelse: 

Robot kurser kører i uge 40 og 43. Det konstateres at der stadig ingen aktivitet er på det øvrige 
efteruddannelsesområde. HF har fået en henvendelse om optagelse af en enkelt person som IGU-
elev, (IGU= IntegrationsGrundUddannelse) på det kommende grundforløb. IGU systemet baserer 
sig på AMU-kurser, som alternativ til erhvervsfag, og kan stykkes sammen efter den enkeltes 
behov. Der arbejdes på en plan for dette.  

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

Den tidligere fremsendte lokale uddannelsesplan blev drøftet, og udvalgene godkendte denne. 
 

7. De næste møder: 
– Maskinsnedker  04/12 2018 kl. 13.00 – 15.00   
– Snedker 10/12 2018 kl. 11.00 – 12.30  
– Fællesmøde  26/03 2019 kl. 10.00 – 12.00 

 
8. Evt. 

a. Ingen indlæg. 
 

Referent: Tommy Sørensen 


