
   

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for snedker og 
maskinsnedker 

 
Dato:  
15.03.2022 

 Tid:  
kl.13.00- 15.00 

Sted:  
Bestyrelseslokale 25.04 (v. receptionen) 

 
Mødedeltagere: Int: Organisation: Til 

stede: 
M. 
afbud: 

U. 
afbud: 

LUU snedker      

 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f  X  

 Svend Gredal SG Dansk Byggeri X   

 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   

       

       

LUU maskinsnedker:       

 Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri X   

 Kasper Bukdahl Andersen, (næstformand) KBA Dansk Industri  X  

 Jens Jørgen Kirkeby JJK 3F X   

 Laila Kjærgaard Jensen LKJ 3F   X 

       

Elevrepræsentant:      

     X  

Lærer repræsentanter:      

 Tommy Sørensen TS HEG X   

 Rene Byskov REB HEG X   

      

Ledelses repræsentanter:      

 Rasmus Holten RAHO HEG X   

 Martin Lyhne Holmgaard MLH HEG  X  

      

Gæster:      

 Uddannelseschef Rikke Nielsen RN Århus Tech X   

       

       

 
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra de seneste møder d. 30/11 og 07/12  (Fællesmøde d. 21/09) 

a. Godkendelse af referat. 

Snedker:  

Johnni spørger til uddannelsesgodkendelse af FGU-Midt Vest. Stedet er besøgt af Jørgen, Svend 

og Rasmus der var positive over stedets engagement. De blev godkendt til 

bygningssnedkerelever og har nu en enkelt elev i gang. 

 

Maskinsnedker:  

Ingen bemærkninger 

 

b. Opfølgning på beslutninger. 

Ingen punkter til opfølgning. 

  



   

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten. 

Ingen repræsentant til stede. 

 

b. Udvalgene 

Runde for at høre hvordan det går rundt omkring.  

Snedker:  

JKC: Er startet som næstformand i 3f Silkeborg. Hører også om priser brændstof og 

bemandingsproblemer. Stor virksomhed der normalt producerer 16 vognlæs, er nu på 7-8 læs. 

Nogle nævner også pladsmangel til lagervarer.  

SG: Samme sang om de tre problemer. Svært at lave tilbud med svingende priser på 

materialer.  

 

Maskinsnedker:  

JJK: Der fokuseres meget på at kunne skaffe matr. Og Corona spøger stadig og tager en del af 

arbejdskraften. Svært at rekruttere nye folk der kan bemande posterne.  

KK: priser på materialer er en udfordring. Energipriserne til transport er eksploderet. 

Også her spøger Corona stadig på bemanding. 

Rikke: Tilslutter sig materialemangel for B&A afdelinger. Stort fokus på fastholdelse efter 

Corona.  

TS/REB: Svendeprøver fylder p.t. orientering af forløb og situationen 

 

c. Skolen 

Siden sidst: 

Skolen har deltaget i planlægning og opførelsen af håndværkskollegiet som BRF bygger som 

nabo til skolen. Vi deltager i indretning af værksteder og udstyr. Der er skabt plads til 

videncenter til gavn for alle. Tværfaglighed og teknologi er et gennemgående tema. 

RAHO orienterer om fremtidsplaner med opførelse af Agro skolen og multiværksted 

 

Der har været gennemført Interview med snedkernes om uddannelsernes praktikmål som i 

øjeblikket er under revision. 

Her behandles også praktikmålet omkring udarbejdelse af praktikprojektet i virksomheden.  

Diskussion om vigtigheden og at skolen prioriterer at orientere om det 

 

Medarbejdere: 

Marlene Dahlgaard er fortsat ansat i afdelingen som timelærer foreløbigt frem til 

sommerferien. Varetager hovedsageligt HTX, FGU-brobygning, 10 klasses brobygning, 8. klasses 

brobygning, SOL, samt støtte på GF2. 

Karin Jensen har gennemført DEP modul 1. 

Nikolai Hansen Søe er lige startet på DEP modul 2. 

 

Opholdet for eventuelle Internationale elever er grundet travlhed i foråret udskudt. Skolen har 

stadig en god aftale i Frankrig, men holder os orienteret mod nye muligheder i Italien og 

Spanien. 

 

SKILLS træning er så småt påbegyndt. Jesper Jespersen afholder snart en træningsweekend 

med elever fra HEG og Skive.  



   

Jesper Jespersen og Christian Sunesen er påbegyndt et kursusforløb på 6 moduler omkring 

mental-træning og talentudvikling som er skabt af uddannelsesleder fra HEG og skoleleder fra 

Talentskolen i Herning. 

 

Afdelingen deltager desuden, sammen med Erhvervsakademiet Midt Vest, i udvikling af et 

valgfagsmodul målrettet for træindustrien og der arbejdes på en ansøgning til TUUF inden maj 

22. 

 

RAHO forhører om der kan være interesse for at arbejde videre med en Temadag/messe f.eks. i 

uge 27 sammen med Talent Camp.? Bygger på tidligere erfaringer afholdt på kollegaskole. Hvad 

kunne være interessant for virksomheder? Besøg fra Leverandører, fremtidsaspekter på 

branchen, netværksmødet eller? Åbent hus for grundskolen.? 

 

Kort orientering om byggeriet: 

Etape 2 er udsat til uge 13, med ibrugtagning fra mandag uge 14. 

Etape 3 (samleværksted + maskinhal 1) skulle stå klar til brug uge 18/19. 

Maskinhal 2 skal efter planen stå færdig uge 25 

Etape 4 som er energirenovering + renovering af eksisterende teorifløj er ligeledes planlagt til 

at være færdigt omkring uge 35 

 

Der er tilbud om rundvisning i byggeriet efter mødet.  

 

3. Praktikpladssituationen: 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Skolen (Leif Kloster og RAHO) indgiver ny ansøgning 1. april på projekter som har kørt og som vi 

vil øge indsatsen på. Det er de ledige og ufaglærte. Vi har pt ingen AUB-midler grundet sidste 

efterårs afslag. 

 

b. Rekruttering 

GF+ i efteråret, uge 45-02. Der startede 14 og sluttede 8 elever. Heraf valgte 5 Snedker GF2, og 

af disse er 4 er stadig i gang, 1 af dem er ved at lave aftale. Flere kan være oplagte som 

produktionsassistenter. 

Der planlægges endnu et 5 ugers forløb med Jobcenter Herning og Holstebro. Forløbet er 

målrettet Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Forløbet afvikles i uge 11-16 + et efterforløb op 

mod sommerferien. 

 

Det igangværende GF2 startede med 47 tilmeldte! Det er rekord for afdelingen.  

Holdet er i dag på 36 elever da 11 er skiftet til andre uddannelser eller stoppet af private 

årsager. Ved holdets start var 15 elever med aftale og det er p.t. steget til 26 ud af de 36 elever. 

 

Skolen søger 3-partsmidler for et projekt der skal formidle og synliggøre produktionsassistent 

uddannelsen for at tilbyde en mere spiselig uddannelse for de elever der fravælger en længere 

uddannelse som f.eks. maskinsnedker. 

 

• Link til skolens nye film om GF1:  

https://www.youtube.com/watch?v=4DUcFDsCUjo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DUcFDsCUjo


   

• Link til skolens nye film om Snedkeruddannelserne: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjQ5kc8UAiU 
 

4. Skolepraktiksituationen 

Det endte med at der ingen elever kom fra Aarhus Tech. RAHO hjalp 3 af dem med at få færdiggjort 
deres mundtlige aftale med praktiksteder.  
2 skulle have kommet senere da de ikke bestod grundforløbs prøven i første forsøg.  
I anden omgang kom en elev videre og landede en aftale.  
Vi fik to SKP-elever fra vores eget GF2 hold. En elev er her stadig og den anden kom hurtigt ud i en 
praktikaftale.  
Vi har pt 10 elever. 2 er på hovedforløb og Yderligere en elev kommer snart ind i SKP. En elev er 
overgået til PIU (Praktik i udlandet) og er p.t. i Grønland.  

 

5. Efteruddannelse 

Der er lidt begyndende efterspørgsel på robotkurser igen og Sikkerhedskurser til Folkeskolelærere. 

Herudover er der planlagt 3 forløb i 2022 for Sorteringskurser 

 

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

LUP skabelonen laves lidt om i løbet af foråret, til en model i systemet ”SWAY”, der skulle være 

mere intuitiv og præsenterer sig flot med links, film mm.  

Præsenteres på fællesmødet til efteråret.  

Samme program vil jeg forsøge at anvende til LUU referater, Indkaldelsesbreve, Nyhedsbreve mm. 

 

7. Evt. 

• Logbøger for H6 elever. 
Orientering og opsummering af Log bøgernes vigtighed og hvordan vi fremadrettet vil 
skærpe påmindelsen om elev og virksomheds ansvar for at få logbogen udfyldt gennem 
uddannelsen.  
Der er nu afsat midler til udvikling af en digital logbog, som pt. forventes færdigt efterår 
2022. Herunder er der sat fokus på praktik-projektet mellem 3. og 4. hovedforløb som er en 
del af logbogen. LUU gennemgår og underskriver logbøger. 
 

• Johnny orienterer om at han skal vise rundt for orgelbyggere hos Steens Group A/S. 
 

• Afdelingen er kontaktet af vores samarbejdsskole i Valencia om at de har en studerende 
der ønsker at komme i praktik i Danmark i noget som ligner den gamle trætekniker 
uddannelse. 
RAHO ønsker tilbagemeldinger på hvis nogen kender til virksomheder som kunne være 
interessante for hende. 
Forslag kunne være Snedkergården Them eller evt. Tvilum 
 

 
8. Næste møder: 

 

– Maskinsnedker  14/06 2022 kl. 13.00 – 15.00   

– Snedker 15/06 2022 kl. 13.00 – 15.00  

– Fællesmøde  13/09 2022 kl. 13.00 – 15.00 

 

Referent: Tommy Sørensen 

https://www.youtube.com/watch?v=hjQ5kc8UAiU

