
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Murer 
 

Dato:07-03-2017 
 

 Tid: kl. 10,00 til 11.30 Sted: 
28.26 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 

LUU:      

 Alex Kristensen AK 3 F X   

 Kim Sørensen KS 3 F X   

 Jan Bilberg JB Dansk Byggeri X   

 Michael Tandrup MT Dansk Byggeri X   

       

       

Elevrepræsentant:      

       

       

Lærer repræsentant      

 Poul Verner Jensen PVJ HHE X   

Ledelses repræsentant      

 Ole Halkjær Rasmussen OHR HHE X   

 Martin Lyhne Holmgaard MLH HHE X   

Gæster:      

Jacqueline Boesen JAB HHE X   

      

      

Referent: Poul Verner Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde d. 18-01-2017  

a. Godkendelse af referat: Godkendt. 

b. Opfølgning på beslutninger: 

OHR: Det er vigtigt at LUU medlemmerne får fordelt posterne. Så vi kan få en formand til at 

underskrive svendeprøvebeviser og AUB midlerne, og gerne i dag 

Kim Rozengaard Sørensen er i dag valg som formand for LUU (stort tillykke herfra) 

 

2. Meddelelser/orientering fra. 

a. Formanden: KS har ingen kommentar. 

b. Skolen: OHR: Vi er stolte af at vi igen kan stille med en Danmarksmester i form af Jacob Ahlgren. 

Han skal til England for at træne, så han er klar til Wold Skills i Abu Dhabi i oktober. I sidste referat 

stod der at Bjarke var stoppet og Frank havde opsagt sin stilling. Vi er nu glade for at fortælle at 

Frank er genansat på deltid, indtil videre.  

D. 22-02-2017 var det Fællesfaglige udvalg på besøg. Alex fra LUU deltog i mødet. 

Murerfaglærerne deltog fra frokost. Alt i alt en god dag. 

Der er nu gang i modernisering af Open Learning, med henblik på et bedre socialt miljø, det 

forventes færdig ultimo marts. 

Der er 17 elever lige nu på H 5 (projekt svendeprøve) 



 

Brobygning 2 X i ugen 14 til 16 elever (8. klasser) 

 

MLH: Skolens direktør John Egebjerg, stopper D. 31-03-2017 og der er ansat en ny dirktør D. 01-

04-2017 

Skolen har Ansat Allan Andreasen Kortnum, som kommer fra Aarhus Akademi, han har stor 

indsigt i de gymnasiale uddannelser. Han skal nu klædes på i forhold til erhvervsuddannelserne.  

Der bliver nu etableret en multibane langs med murerafdelingen, der er afsat 1,5 million til 

projektet. Det er på baggrund af Erhvervsskole reformen pr. 01-08-2015 (motion og bevægelse 

på GF 2) på sigt også på hovedforløbene.  

Det er lykkes at få DM i Skills til Herning i januar 2018 i MCH. 

Vi er med i projektet Rullende Ungdomsuddannelser sammen med UU vejleder og 
folkeskoleledere, hvor HTX elever underviser eleverne ude på skolen, og lærerne kommer til os 
og får undervisning på 2 udvalgte erhvervsuddannelser. Der bliver en kort teori intro og så i 
værkstedet og arbejde. 
Målet er at i 2020 skal 25 % igennem en ungdomsuddannelse, og i 2025 30% 

 

c. Kundecenteret: JAB: Jeg er 26 år og sidder i kundecenteret med det administrative for murer. 

 

3. Bedømmelse på H 5 (svendeprøver). 

OHR: Har udsendt en revideret plan for indkaldelse af LUU medlemmerne til bedømmelse af 

svendeprøver, så kig i planen og koordiner antal af medlemmer til bedømmelse. 

 

  

4. Skolepraktiksituationen. 

OHR: Vi har ingen på skolen lige nu. 2 på en kort aftale og 1 på en VFU. 

Det er Pia Bej som sidder med SKP i kundecentret. 

 

 

5. Efteruddannelse Åben værksted. 

OHR: Åben værksted kører fra uge 2 til uge 11 og indtil videre med stor succes. Kursisterne er 

gode til at melde til i god tid. Lone fra virksomhedscentret har desværre meldt afbud til mødet 

i dag. 

 

 

 

6.  Eventuelt: 

MLH: Til næste møde kan vi præsentere jer for den nye LUP (lokale undervisningsplan) hvor 

kobling imellem praktik og skole synliggøres. Den kan kommenteres på næste møde. 

 

AK: Det kunne være godt hvis stilladsundervisningen kunne flyttes til tidligere i uddannelsen, 

til gavn for mester og svende. 

 

MLH: Vi er faktisk med i et projekt ”Sikre praktikpladser” hvor der er fokus på sikkerheden for 

eleverne ude på byggepladserne. 



 

 

OHR: Baggrunden for at flytte stilladsundervisningen til H3, er at den nye fagfordelingsplan for 
mureruddannelsen version 8, ligger op til at undervisningen bliver ensartet på landsplan på 
H3. 
Da vi kørte stillads på H1 som er et 5 ugers forløb, kunne vi ikke se hvad den enkelte elev kunne 
fagfagligt. Og der var mange mestre som var utilfredse med at eleven ikke lavede 
murerarbejde på skolen. 
 
OHR: Formålet med den nye LUP, er at mester kan se hvad eleven undervises i, og hvad eleven 
kan have brug for at træne i frem til næste skoleforløb. 
 
MT: Syntes at det er bedst hvis skolen underviser eleven i det de skal lære. 
 
MHL: Skriv lige på mødeplanen at der holdes informationsmøde omkring EUX D. 23-06-2017 
kl. 12.30. Og har brug for en dato i efteråret til LUU møde. 
 
 
 

 

 

7. Næste møde: 

- D. 27-06-2017 kl. 12.00 til 14.00 

 

- D. 06-09-2017 kl. 10.00 til 11.30 

      


