
 
  

  
Dagsorden for fælles møde i det lokale uddannelsesudvalg for  

Maskin-, bygnings-  og møbelsnedker 

 
Dato:  
26. marts 2019 
Forplejning:  
Kaffe/kage 
 

 Tid:  
kl.13.00 

Sted:  
Mødelokale 7.422 (Skolehjemmet) 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til 
stede: 

M. 
afbud: 

U. 
afbud: 

LUU snedker      
 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f X   
 Erik Ellehammer (næstformand) EE Dansk Byggeri  X  
 Svend Gredal SG Dansk Byggeri X   
 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   
       
LUU maskinsnedker:       
 Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri X   
 Peer Foged (næstformand PF 3f X   
 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri  X  
 Karsten Kousgaard KAK Dansk Industri X   
 Ove Nielsen ON 3f X   
       
Elevrepræsentant:      
 Emma Emalie Østergaard  GF2 X   
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS HHE X   
 Jørgen Laugesen JOL HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
 Martin Lyhne Holmgaard MLH HHE  X  
Gæster:      
      
      
      

 
  



 
  

  
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra de seneste møder d. 4. og 10. december   
a. Godkendelse af referat. 

- HF har foreslået SFU at engelsk sløjfes i uddannelsen. Ingen tilbagemelding derfra 
endnu 

- KAK foreslår at engelsk og faglig fordybelse udbydes som valgfag. HF undersøger om 
dette er muligt. 

- JN spørger til E-bog. TS deltager i dette arbejde, og har overholdt sine deadlines. Kniber 
lidt med andre skolers arbejde. Nogle kollegaer derfra er sprunget fra grundet andre 
opgaver. Ole Egemose har derfor hyret Gert Martinussen (pensioneret 
maskinsnedkerfaglærer, som var medforfatter på tidligere udgaver af 
Maskinsnedkerbogen) til at bidrage til færdiggørelse af E-bogen. Første del af bogen er 
klar, anden del skal være klar til nytår, og sidste del forventes færdig sommer 2020 
 

b. Opfølgning på beslutninger. 
- Ingen punkter til opfølgning. 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Udvalgene 
Snedker: Ingen 
Maskinsnedker: PF har været til mæglingsmøde mellem en elev og dennes 
praktikvirksomhed. Resulterede i ensidig ophævelse af uddannelsesaftale fra virksomheds 
side, samt betaling af bod på 50.000 kr.  
 

b. Skolen 
Fredag den 29. marts afslutter to bygningssnedkere, syv møbelsnedkere samt elleve 
maskinsnedkere deres uddannelse. Af disse har fire gennemført uddannelsen på 
talentsporet, i øvrigt som de eneste i landet. Regeringen har besluttet at talentsporet skal 
tages ud af erhvervsuddannelser. 
 
Der er bevilget 28,5 mil. kroner til udvidelse af snedkerafdelingen. Der nedsat 
arbejdsgrupper til at foreslå ny indretning af hele afdelingen, samt komme med forslag til 
nyanskaffelser af udstyr. Der forventes ibrugtagning august 2021. 

  

27. april drager Jesper til Valencia sammen med 6 elever på et tre ugers ophold. Midtvejs i 
forløbet tager Tommy over, og er med resten af forløbet, således at der er en lærer med 
holdet under hele forløbet. Det drejer sig om elever fra både GF2 og hovedforløb. To har 
ytret ønske om international snedker uddannelsen. Eleverne skriver en blog under opholdet. 
Link til denne blog:  

https://www.travelblog.org/Bloggers/intlsnedker2019/  
 

 

https://www.travelblog.org/Bloggers/intlsnedker2019/


 
  

  
Afdelingen er inviteret til et tre skolers samarbejde, i et projekt der strækker sig over 2½ år. 
Ud over Herningsholm Erhvervsskoler og Gymnasier er en snedkerskole i Bergamo i Italien, 
samt den snedkerskole vi besøger i april/maj i Valencia med i samarbejdet. Det er den 
spanske skole der er tovholder i projektet. 

Talent camp afvikles igen i uge 27 her på skolen. Det er fjerde gang snedkerafdelingen er 
med,  det har været her. Der bliver international deltagelse i andre fag, og det vides p.t. ikke 
om der også kommer deltagere fra andre lande til snedkerfagene. Flyerers medsendes 
referatet. 

 

I skolens ledelse er der planer om at afholde svendeprøveafslutning anderledes end det 
tidligere er sket. Man vil gerne samle murer-, tømrer- og snedkerfagene i et fælles 
arrangement, med fællessang samt taler af direktør Allan Kortnum, uddannelseschef Martin 
Lyhne Holmgaard og evt. prominente repræsentanter fra politisk hold. Derefter er det 
tanken at man deler sig ud i afdelingerne, hvor svendebreve og legater m.m. uddeles. I den 
forbindelse vil der blive serveret tapas eller lignende. Dette vil medføre at en sådan 
afslutning vil strække sig over længere tid end det er tilfældet nu, og at servering af et 
traktement vil foregå senere. (her tænkes især på gæster der kommer langvejs fra). Forslaget 
fik en forbeholden modtagelse i udvalgene. Det kommer på som et punkt til kommende LLU. 

 

                                                                       

c. Elevrepræsentanten. 
Emma Emilie Østergaard, som er valgt som elevrepræsentant fra GF2, fremførte nogle 
emner som har været drøftet i klassen: 

• Der ønskes en vandautomat i afdelingen, så der altid er adgang til frisk kold vand 
• Bedre rengøring af toiletter, samt mere sæbe og papir til rådighed 
• Flere toiletter til piger – der er kun et 
• Vasken stopper ofte på pigetoilettet 
• Gulvet på værkstederne er svære at rengøre 
• Udsug i værkstederne, herunder fineropskæring, er utilstrækkelige.  
• Kantinepriser er for høje 

 
 

 

3. Praktikpladssituationen. 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler: 

Af de  ansøgte midler er kun 40% brugt. HF har derfor søgt om udsættelse af anvendelsen af 
midlerne til den 30. juni 

b. Rekruttering: 
GF1 Bygge og Bo har pt. 90 tilmeldte elever til august 2019, og der forventes ca. 10 mere. Dette 
holdt op mod sidste års tilmeldte på 72, tegner godt for det kommende år 
 



 
  

  
Fra august skal folkeskolens 10. klasse være her på skolen, nærmere betegnet i Handelshuset. 
Det er planen at eleverne skal ud i EUD fagene en dag om ugen. Der er pt. 103 tilmeldte mod 72 
sidste år. 

 

 
4. Skolepraktiksituationen: 

Få elever har delaftaler, og nogle har korte aftaler. Eleverne søger praktikplads på 
praktikpladsen.dk. Virksomheder er velkomne til at sende et jobopslag her til skolen, som så 
kommer på opslagstavlen her i afdelingen. 

 
5. Efteruddannelse: 

Robot kurser kører fortsat, men som det det eneste her i afdelingen. AMU kurser er det seneste år 
revideret, således at det er ugekurser igen.  

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

Intet nyt 
 

7. De næste møder: 
– Snedker 12/06 2019 kl. 10.00 – 11.30   
– Maskinsnedker 18/06 2019 kl. 13.00 – 15.00  
– Fællesmøde  24/09 2019 kl. 13.00 – 15.00 

 
8. Evt. 

a. Ingen indlæg. 
 

Referent: Jørgen Laugesen 


