
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Murer 
 

Dato:25-09-2018 
 

 Tid: kl. 10.00-12.00 Sted:28.26 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 
LUU:      
 Tommy Christensen TC 3 F X   
 Kim Rosengaard KR 3 F X   
       
 Stig Kristensen ST Dansk Byggeri X   
 Mikael Tandrup MT Dansk Byggeri X   
 Ruben Waskiw RW 3 F suppleant X   
Elevrepræsentant:      
 Mathias Thusholt MT GF 2    
       
Lærer repræsentant      
 Poul Verner Jensen PVJ HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Ole Halkjær Rasmussen OHR HHE X   
 Martin Lyhne MLH HHE  X  
Gæster:      
Majbrit Hald Løvstad MAJ HHE Kundecenter X   
Oluf Rasmussen OR Murermester X   
      

Referent: Poul Verner Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde 21-06-2018  
a. Godkendelse af referat: TC: Hanne Koblauch fortæller at Byggeris uddannelse har ansat en ny 

medarbejder til efteruddannelses området. Da der kommer en ny reform på AMU området. 
OHR: Vi får svært ved at køre efteruddannelse for murersvende i foråret grundet lærer 
ressourcer. TC: Husk at det er vigtig med efteruddannelse. Ellers er referatet godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger: Intet. 
c. Vi starter med elevrepræsentanten Mathias fra GF 2 murer. Eleverne har et ønske om en 

mikroovn, og gerne nogle flere trillebøre. Der vil være et større ansvar og ejerskab hvis de var 
rumopdelt. OHR: vil bringe det videre i systemet.  
 
 
 

2. Meddelelser/orientering fra. 
a. Formanden: TC: Vi har været ude og godkende nye lærerpladser. Eks. Fyrstenborg og Martin og Gert 

i Sunds. 3 F har et ønske om at besøge alle skoleforløb på skolen. Dette kan aftales med Ole Høgfelt 
da det er i hans undervisning (Byggeri og samfund) 

b. Skolen: OHR: Der er startet ca. 70 GF 1 elever og 17 på GF 2. Der køres igen BVB projekt i teltet med 
murer- tømrer- el samt vvs som er færdig i uge 41. Nyt BVB projekt i foråret 2019, hvor det er et 
tagprojekt med vores 4 hovedforløb. Så har uge 27 igen været en succes, hvor der også blev trænet 
frem mod EM i Budapest. Der blev også dystet i lokalmesterskaber i murer og flisearbejde. 2 på murer 
og 2 på fliser. De går alle videre til regionsmesterskaber i Randers. Jan Lyngesen er lige nu i Budapest 



 

for at følge Kennet til EM. Han er selvskrevet til DM i foråret 2019. Vi har Brian Bastiansen i 
arbejdsprøvning, hans kontrakt løber frem til jul. 
 

3. Praktikpladssituationen: OR: Murermester Oluf Rasmussen redegjorde kort omkring opsøgende 
arbejde, i forhold til praktikpladser til GF 2 eleverne. Han har allerede praktikpladser på hånden. 
Det overrasker Oluf at der er så mange mester som mangler godkendelse til lærling. 
SK: det kan være at man kan forsætte med at have Oluf som konsulent til opsøgende arbejde med 
AUB midlerne. Og måske lave en drejebog. 
OHR: Hvis der kommer nye midler er det bestemt en mulighed. 
OHR: I august 2019 flyttes 10 klasserne ud på erhvervsskolen. Der køres bro byg i uge 44 til 48 - 
2018 og introforløb fra uge 8 til 13- 2019. 

 
4. Skolepraktiksituationen: 4 elever i SKP, og alle er ude i praktikaftaler.   

 
5. EVT: LUU medlemmerne har i dag valgt TC som formand for LUU, og MT som næstformand.  

SK: Er elevbyg ikke en mulighed igen?? 
OHR: Som mureruddannelsen er nu med en version 8, er det desværre ikke mulig pga. de fag og 
målpinde der er kommet i faget. 
 
 

6. Næste møde indkaldes i Outlook.   
 
 


