
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for snedker 
 

Dato:  
10. december 2018 
 

 Tid:  
kl.11.00- 12.30 

Sted:  
Lokale 7.422 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: M. afbud: U. afbud: 
LUU:      
 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f X   
 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   
 Erik Ellehammer (næstformand) EE Dansk Byggeri X   
 Svend Gredal SG Dansk Byggeri X   
       
       
Elevrepræsentant:      
 Ingen      
       
Lærer repræsentant      
 Jørgen Laugesen JOL HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
       
Gæster:      
      
      
      

Referent: Jørgen Laugesen 
 
 

Dagsordenspunkt: 
1. Referat fra seneste fælles LLU møde den 25. september 2018  

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  
- D 

8. Eventuelt 

  



 

 
 

1.  Referat fra seneste fællesmøde d 20.03.2108: 
 

a. Godkendelse af referat  
- vedr. punkt 2a: 
HF til JN: Der forventes svar fra direktionen ang. løsning af udfordringen vedr. pladsmangel i 
afdelingen efter bestyrelsesmøde, der afholdes 13 december. 
Referatet godkendt 
 
 

b. Opfølgning på beslutninger 
- ingen beslutninger 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

 
a. Elevrepræsentanten 

-  
b. Udvalget: 

- Hanne Pein har i en mail udsendt en præcisering vedr. hvornår bedømmelsespunktet 
”kompleksitet i opgaven” skal tages i brug ved svendeprøve bedømmelse. Denne mail er også 
sendt til skolerne. 
 

c. Skolen HF 
-Skolen har fået nyt logo, og i den forbindelse også en ny brochure 
 
- HF og to elever deltog i en erhvervskarriere messe for 8.-9. 0g 10. klasse elever 
 
- Fire elever fra afdelingen udstillede i år deres svendeprøver på Trapholt søndag den 4. 
november 
 
-Tommy Sørensen deltager i arbejdet med maskinsnedker E-bog. 
 
-Aarhus TEC planlægger at udbyde gf2 maskinsnedker, nu da der kommer kvote på 
møbelsnedker uddannelsen. Dette har vores støtte. 
 
-På efterfølgende møde med SFU vil HF foreslå at engelsk flyttes til gf2, for så at flytte 
teknologi til hovedforløbene samt at rulle-bukkestillads udgår for møbelsnedkere og for 
bygningssnedkere flyttes til H1. LLU støtter dette. 
 
 
 
 



 

3. Praktikpladssituationen: 
 

a. AUB ansøgning/anvendelse af AUB midler  
-Der er søgt 110.000 kr. og dette beløb er godkendt og fået. Skal bruges til opsøgende arbejde 
af især SKP instruktør Tonny Madsen, studievejleder Brian Lund samt HF 
 

b. Rekruttering 
- 
 

4. Skolepraktiksituationen: 
 
-der er i skrivende stund tre skolepraktikelever, men dette tal ændres løbende.  
 

5. Efteruddannelse: 
 
-Robotkurser kører løbende med deltagelse fra forskellige brancher. 
 

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

 
-Behandlet i punkt 2 c orientering fra skolen 

 
7. Næste møde: 

 
-Fællesmøde tirsdag den 26. marts 2019  kl. 13.00 – 15.00 
-Snedkere onsdag den 12. juni 2019  kl. 10.00 – 11.30 
 
 

8. Eventuelt: 
 
-De to bygningssnedker- og syv møbelsnedker elever der skal til svendeprøve i februar/marts 2019 
har indsendt forslag til godkendelse af deres projekter – disse blev godkendt. 
- LLU efterspørger en oversigt over de elever, der er på skoleophold når udvalgsmøderne afholdes 

 
 

 
    


