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 Uddannelsesleder 
Rasmus Holten 

RAHO HEG x  x 

 
*Afbud NS, elevrepræsentant 

 
 
 
 
 

 



 

 

• Referat fra seneste møde 

  

a. Godkendelse af referat: 

Intet at bemærke 

 

b. Opfølgning på beslutninger: 

Intet at bemærke 

 

 

• Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 

Var forhindret til mødet 

 

b. Udvalget, kort runde, hvor hver især giver et billede af hvad 

der ”fylder” lige pt. 

 
Jørgen: Godkendelser af virksomheder bliver givet uanset hvor mange 

betingelser de kan opfylde. Ofte mangler der mange kriterier. Vi bør 

fremover lave et minimumskriterie der skal overholdes. Sagen udsprin-

ger af konkret sag, hvor LUU afviste godkendelse, men Snedkernes ud-

dannelse tilkendegav en begrænset godkendelse. LUU vil sammen med 

Raho indstille Snedkernes uddannelse til dialog om godkendelser, så 

LUU står skarpere i deres arbejde med dette område. 

 

 

Svend: På værkstedet hos os er der en del mere tilgang i ordrerne. Vi er 

præget af at det går op og ned og det mærkes at priserne er steget på 

varer, som påvirker os på mange måder 

 

c. Skolen 

Først vil jeg byde velkommen til ny medarbejder Janni Christensen, 

maskinsnedker gennem mange år, uddannet produktionsteknolog og 

de sidste par år haft ansvaret for eleverne ved FGU Ikast. Janni er trådt 

direkte ind på vores SOP og GF2, HTX aktiviteter, 8. klasses brobyg-

ningsforløb og FGU samarbejde. 

Fra januar overtager JDCK og KJEN det formelle ansvar for GF2 i sam-

spil med SIKL og CHKS. 

CHKS tiltræder en følordning med TS for i løbet af 2023 at overtage af-

delingens planlægning og skemalægning. 

 

Vi har fået taget godt hul på DEP modulerne igen og i efteråret har det 

været KJEN, NIHS og SIKL, der har været afsted og de skal alle igen 

afsted til foråret. JADC påbegynder sit første til efteråret 2023. 



 

 

 

Vi har fået taget fat på at lave opgavesedlerne og har gennemgået dem 

med lærergruppen.  

 

Flere undervisere har efterspurgt at komme til LIGNA-messen, hvilket 

jeg ser på kan lade sig gøre uden at påvirke drift eller undervisning. 

 

Vi forsøger at fastholde vores sociale arrangementer og har siden som-

mers grillet sammen en eftermiddag med efterfølgende foredrag og sid-

ste fredag var vi et par stykker til skolens julefrokost og nu på fredag 

ønsker vi hinanden sammen med studiesekretær og vejleder god jul 

med en frokost. Der er også tale om at holde et arrangement med på-

hæng i foråret.  

 

Værkstedsassistent HLA har valgt at stoppe i foråret 2023. En præcis 

dato kommer til næste møde. Vi forventer at  plan for erstatning af HLA 

inden udgangen af 1. kvartal, hvilket der følges op på til næste møde. 

 

Skills 

Vi har 6 elever, der skal til Skills i Fredericia, 2-4/2. 3 maskin, 1 møb og 

2 byg. 

CHKS og JJ er solgt til Snedkernes uddannelse i den uge for at hjælpe. 

Jeg har også i år tilbudt Mathias Frahm en rolle som mentor og træner 

for møb og byg. 

Mathias, JJ og CHKS er stadig i et mental-trænings forløb der foregår 

på skolen. 

Anders Sig, tidligere elev og skills deltager, har også har assisteret 

med sin erfaring.  

Seneste H6 bød på mange flotte resultater i begge ender af skalaen. 

Specielt skal nævnes vores EUX-elever. 4 elever, 3 sølv og 1 bronze! 

 

Apropos EUX henvendte Syddansk Erhvervsskole sig, da de havde be-

sluttet ikke at tilbyde eux længere og om vi kunne hjælpe de 4 elever 

de havde i gang. 2 af dem blev overflyttet med det samme og vi er nu 

eneste skole i Jylland der tilbyder eux for alle 3 specialer. 

Vi vil i kommende tid arbejde på en bedre visuel oversigt over EUX ele-

vernes målpinde og temaer, så vi styrker indhold og kvalitet af EUX. 

 

 

Årsagen er et generelt billede af erhvervsskoler der er presset i bund 

økonomisk. Vi ser uddannelser blive nedlagt og større fyringsrunder 

har været i gang dette efterår på nærmest alle skoler. 



 

 

HEG er i samme situation, men dog ikke så slemt som de skoler vi 

sammenligner os med. Vi vil også mærke en stærk opmærksomhed på 

hvor og hvordan vi bruger vores ressourcer og hvor vi kan optimere 

ressourcer, processer og kompetencer. 

 

Byggeriet: 

Vi er tæt på i mål nu. Slutrengøringen af omklædning og UV-lokaler i 

denne uge. El og udsugning kører på et par uger endnu, samt opfølg-

ning på fejl og mangler. De er ramt på bemanding og derfor halter en 

del. Vi mangler skorstenen til lakkabinen som endnu er uvis hvornår le-

veres. 

 

 

Vi havde en helt fantastisk åbningsdag d 4/11 med mange virksomhe-

der og interessenter. Der har også været god mediedækning over både 

åbningen og vores nye Biesse CNC samt vores nye sliberobot vi har 

stående i samarbejde med Videnscenter for Robot og automation. Der 

var god feedback fra de deltagende. Der var flere taler, bl.a. direktøren 

fra Carl Hansen holdt en fin tale, hvor han talte meget udviklingen i 

branchen.  

 

Vi har indgået samarbejde med Videnscenter om udvikling af materiale 

på det teknologiske og grønne område for 2023 og 2024, hvor vi har 

søgt samlet 500 timer. Vi følger op på dette på næste møde.  

  

About Wood, i november var en flot dag med mange deltagere fra spe-

cielt både Skive og HEG. 

 

Skolen bliver målt og vejet på mange parametre. Et af dem er VTU 

(VirksomhedsTrivselsUndersøgelse) Vi kæmper dog med at svarpro-

centen er ekstrem lav på snedkerområdet. Feedback fra LUU – hvad 

kan øge en virksomheds motivation til at svare? Hvem der modtager 

den, hvordan den modtages, kontakt fra mig der forklarer vigtigheden 

af den eller? Obs på at vi på ingen måde styrer indholdet, tidspunktet 

eller omfanget. Men jeg kan påvirke ved at skrive ud før og efter? 

  

Svend: spørger om det overhovedet bliver brugt bagefter.  

Raho svarer at det gør det, og det tages meget alvorligt. Der følges sy-

stematisk op på det. Og den skal både læses og handles på.  

Svend mener at der mange ting der skal svares på i en virksomhed og 

det kan fylde meget, og derfor kan sådan en undersøgelse prioriteres 

lavt i virksomhederne.  

 



 

 

Vi har også en ETU, der lige har kørt. Jeg kender ikke resultatet af den, 

men den plejer at være positiv. 

På trods af en generel høj trivsel på snedkeruddannelsen på HEG, så 

møder vi ligesom i andre steder af samfundet bestemt også en ungdom 

i mistrivsel. Specielt udenfor skolens regi, men det påvirker deres sko-

legang eller dagligdag i virksomheden. Bestemt ikke alle, men nogen 

og nogen stærkere end tidligere. De elever vi det sidste år har set falde 

ud af uddannelse eller have årsag til midlertidigt at sætte deres uddan-

nelse i bero har været 95% af personlige årsager. 

Det kan være svært at se årsag, ansvar eller løsning, men vi er nok alle 

nød til at gøre hvad vi kan for ændre det. 

Vi indgår i et projekt sammen med tand/frisør, murer og tømrer om op-

kvalificering af enkelte medarbejdere, ledere og chefer på HEG for at 

udvikle aktiviteter på skolen der kan øge elevers motivation og trivsel 

og aktiviteter der kan øge chancen for at opdage mistrivsel. 

Det har i forvejen været et fokuspunkt dette efterår på GF2, så derfor 

har det været nærliggende at få et mere professionelt samarbejde sat i 

gang. 

 

Et af resultaterne fra tidligere elevtrivsel undersøgelser viser at mange 

elever synes de har for mange pauser ift. de 26 timers undervisning. 

Jeg har også medarbejdere, der efterspørger mere effektiv undervis-

ningstid.  

Vi prøver at få oplyst eleverne om at de jo faktisk ikke har fri når de har 

fri, men at der er lagt tid ind til at forberede sig til undervisningen samt 

lave lektier.  

Raho har efterspurgt flere fleksible eftermiddage til administration, sam-

taler, lektiecafe, åbent værksted, skills træning, teams-møder eller ud-

viklingsmøder med undervisere og med undervisere på tværs af afde-

linger.  

Jeg ønsker derfor feedback på ændrede ringetider, der vil effektivisere 

og styrke sammenhængende undervisning, værkstedstid og konsultati-

onstid, møder og forberedelse.  

 

Vi arbejder på at elever som i stigende grad efterspørger at komme og 

være her efter skoletid og kunne ”bippe sig ind”. Det er især elever der 

går op skolehjem der spørger til muligheden. Der er tjekket op på om 

det kan lade sig gøre med at få køkkenet åbnet for eleverne, og det er 

ikke helt afvist. Det er forelagt for Rasmus’ chef, som er positivt indstil-

let på at bakke det op.  

Det skulle give bedre sammenhængende undervisning og ikke mindst 

forberedelse til lærerne. Eleverne får bedre sammenhæng i værksteds-

timerne og bliver ikke hele tiden trukket ud af deres fordybelser.  



 

 

LUU’s feedback herpå:  

Bakker op om tiltaget da det ligner mere det man gør ude i virksomhe-

derne. Det giver mere plads til at de efter fyraften skal hjem og forbe-

rede sig/ fordybe sig i teorien.  

 

 

• Praktikpladssituationen: 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

LK afrapportering er ikke kommet fra ham endnu  

 

b. Rekruttering 

Optaget på kommende GF2 ser på nuværende tidspunkt lidt lille ud. Et 
generelt billede, men alligevel mindre pt. end hvad vi har sat som mål-
sætning. 
I oktober afholdte vi et 5 ugers forløb for ledige, med 7 der fandt ma-
skinsnedkeruddannelsen interessant, men det er usagt hvor mange der 
søger ind nu til januar 2023. 
Vi forsøger med flere tiltag for at gøre os synlige lokalt. Hernings folke-
blad besøger os i uge 50 og laver en artikel, der kommer i uddannel-
sesmagasinet til januar og henvender sig til 9+10, kl. elever der skal 
vælge til sommer. 
Vi er tæt på at lande et samarbejde med Ung-Herning, hvor også smed 
og cykel uddannelsen er med, hvor vi stiller underviser og værksted til 
rådighed for de hen over f.eks. 4 eftermiddage eller aftener kommer ind 
og får bygget et skateboard eller lignende. 
Nyheden om Biessens ankomst har givet interesse fra virksomheder vi 
ikke tidligere har haft så meget med at gøre og har styrket rekrutterin-
gen, men på en længere horisont. 
Vi har fastholdt en meget stor procentdel på GF1. Kun 4 ud af 97 er 
meldt ud eller stoppet. Ca. 20 har fundet praktikaftale gennem GF1. 
Antallet af GF1 elever, der ønsker snedker er ikke mange, hvilket vi til 
efteråret vil øge fokus på. Bl.a. ved at have 2 undervisere tilknyttet GF1 
og tage eleverne så meget som muligt over i snedkerværkstedet i ste-
det for GF1 værkstedet for at øge motivationen, lade dem møde elever 
i gang med uddannelse og vise hvad faget kan. 
På kommende 10. klasse messe og GF1 Åbent hus vil vi øge fokus på 
snedkerområdet og vise flere projekter frem. 
 

• Skolepraktiksituationen 
Vi har pt. 5 i skoleoplæring, nu SOP. 2 har lige været i praktik, hvor LUU 

hjalp med godkendelse af VFP i andet speciale, hvilket endte positivt. 

Vi forventer at få 1-2 i SOP fra eget nuværende GF2. 11 elever fra Aar-

hus Tech har valgt HEG som HF skole efter endt GF2, hvor pt de 8 står 

til SOP. Efter besøg af eleverne og interne samtaler i sidste uge, viser 

det sig for flere problematisk at se SOP i Herning som en mulighed grun-

det familie og transport. Vi gør hvad vi kan for at få tidlig kontakt til 



 

 

eleverne i Aarhus for bedst muligt at hjælpe dem til en uddannelsesaftale 

så de kan undgå SOP. Vi følger op på næste møde, hvordan det er gået. 

 

• Efteruddannelse 

Til sidste møde kaldte jeg AMU en død sild. Grundet branchens situa-

tion i dag begynder vi at mærke til efterspørgsel af AMU kurser. Vi har 

derfor fremskyndet opdatering af gamle forløb og udvikling af nye læn-

gere sammenhængende forløb i dialog med virksomheders ønsker. LK 

har været god sparring og har en løbende god dialog med mange virk-

somheder for at styrke kvaliteten af kurserne for alle parter, kursist, 

virksomhed og underviser. 

Vi afvikler kursus på kantlimer og måleteknik i januar og fra februar og 

nogle uger frem kører vi et nyt sammensat AMU forløb på 2 uger for 

faglærte, der ønsker et teknologisk løft på tegning, programmering og 

CNC-forståelse. 

Vores eksterne konsulent, der igennem 2 år har hjulpet med styrkesor-

teringskurser har valgt at stoppe og vi leder derfor med lys og lygte ef-

ter en erstatning. Jeg har skrevet ud til landets andre skoler i håb om 

hjælp og samarbejde, men uden held. Flere skoler har jeg dog des-

værre ikke hørt fra. Jeg har dog lige fået hul igennem til en tidligere 

AMU-underviser, men han er pt sygemeldt. Jeg går videre i denne dia-

log. 

• Gennemgang og indberetning af den lokale undervisningsplan 

(LUP) 

1/11 blev vores fulde LUP opdateret. Vi mangler nu blot at lave den om 

til en Sway-præsentation, som er skolens valg at gøre med mange do-

kumenter. Her har vi ikke nået deadline, men så snart den er som sway, 

deles den med LUU. 

 

• Evt. 

Ingen inputs 

 

• Næste møder:  

a. Fælles LUU 7/3 2023 

b. 6. juni 2023 LUU snedker møde 

 
 

• Gennemgang af indkomne H6 projekter 

a. Enkelte projekter var der rettelser til  

 
 
 



 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Holten 
Uddannelsesleder, Snedker 
 
 
 


