
   

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for snedker og 
maskinsnedker 

 
Dato:  
24. 09 2019 
 

 Tid:  
kl.10.00- 12.00 

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:      
 Nicolai Celinder Hansen  GF2 x   
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS HHE x   
 Jørgen Laugesen JOL HHE x   
Ledelses repræsentant      
 Rasmus Holten RAHO HHE x   
 Martin Lyhne Holmgaard MLH HHE x   
Gæster:      
      
      
      

 
  



   
Dagsordenspunkt: 
 

1. Præsentationsrunde 
a. Udvalgets medlemmer præsenterer sig kort og Rasmus Holten præsenteres som nyansat 

uddannelsesleder. Rasmus beskriver sin baggrund og indtrædelse som uddannelsesleder. 
 

2. Referat fra de seneste møder d. 26/3 og 20/6   
a. Godkendelse af referat. 

- Snedker:  
Ingen bemærkninger 

- Maskinsnedker:  
ingen bemærkninger 

b. Opfølgning på beslutninger. 
- Vanddispenser til elever er under opsætning. Ellers ingen punkter til opfølgning. 

 
3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Udvalgene: 
Snedkerfaget:  Ingen indlæg 
 
Maskinsnedkerfaget:  Ingen indlæg 
 

b. Skolen 
Siden sidst: 

Der er til svendeprøven denne gang 20 elever der afslutter deres uddannelse. Holdet består 
af 14 maskinsnedkere og 6 møbelsnedkere.  
Der vil denne gang være mere festivitas omkring afslutningen da der er arrangeret festtaler 
og fællessamling for alle bygge og anlægsfagene i gymnasiets store fællesområde fra 
klokken 14.00 til 14.45 
Bedømmelse og tilbagemeldinger til elever samt åbent hus-arrangement for familie og 
virksomheder vil fortsat foregå i afdelingen men denne gang fra kl. 12.00 til 13.45. 
Afslutningsvis vil snedkerfagene samles i ”Nordlyset” til traktement og overrækkelse af 
svendebreve, priser mm. (Program udleveret) 
 
Afdelingen indleder i år et samarbejde med fransk snedkerskole fra Bordeaux området. 
Der kommer en lærer fra skolen på besøg i afdelingen fra den 4. til 10. oktober. Eleverne 
derfra som skal på udveksling kommer til Danmark i november hvor de skal udstationeres i 
virksomhedspraktik i 3 uger. Vores internationale elever sendes til Frankrig i foråret 2020. 
Den internationale linje vil afdelingen forsøge at styrke søgningen til i fremtiden.  
Der er desværre mangel på interesserede virksomheder der vil tage internationale lærlinge. 
Der forsøges at skaffe flere virksomheder og større interesse gennem opsøgende arbejde 
med en god dialog og orientering om konceptet. 
 
Årets Talentcamp blev med succes afviklet i uge 27. Planen er at arrangementet gentages i 
2020. MLH forklarer indholdet i ugen på tværs af skolen. Camp-en giver bl.a. mulighed for 
at træne op til Worldskils og Euroskills. Derudover er en del elever med for at dyrke deres 
”Fag-nørderi” i værkstederne. Der arrangeres mange sociale aktiviteter om aftenen på 
tværs af fag og nationaliteter.  
På camp-en i år deltog 8 uddannelser og der var tilmeldt deltagere fra 9 nationer.  



   
De danske deltagere bliver primært finansieret af elevernes mulighed for Erhvervsrettet 
påbygning eller som udbudte AMU-kurser. Derved afvikles Camp-en som et almindeligt 
skoleophold. 
JOL bidrager med han ofte har haft oplevelsen af at deltagende elever ikke er til at drive ud 
af værkstederne og at nogle hellere ville arbejde frem for at deltage i aftenarrangementer. 
 
Byggesagen er nu sat i gang med projekteringsmøder med leder, lærere og 
bygningsforvaltningen. 
Målet er nu en ibrugtagning ved årsskiftet 2021-2022. Der arbejdes ud fra at skulle skabe 
den bedst mulige snedkerafdeling uden skelen til eksisterende. Alt er i spil. Det forventes at 
der laves en tilbygning på ca. 1200 m2 hvor der i dag eksisterer ca. 1400 m2. 
 
Med til udvidelsen hører maskininvesteringer som er opdelt i 3 etaper. Første etape er 
gennemført med indkøb af nye fræsere, save og et par specialmaskiner. 
Første etape har mødt stor ros fra de igangværende elever. 
 
En medarbejder er fortsat langtidssygemeldt. Der er gennemført behandling og der pågår 
genoptræning. Der er frem til november ansat en timelærer. Fra november og frem 
ansættes en timelærer for det kommende halve år.  
 

MLH har også et par punkter til orientering.  
Der har været en massiv efterspørgsel på faglærte fra virksomhederne. Fagene har haft 
godt fat i drengene i uddannelserne, så der vil i den kommende tid blive sat mere fokus på 
at få flere piger ind i EUD-fagene. 
 
MLH orienterer om sit arbejde i folkeskolerne med begrebet ”Praksisfaglighed”. Det 
handler om at få de almene fag i grundskolen integreret med EUD indhold. Målet er at få 
skolerne til at se hvilket indhold der er i erhvervsfagene som kan sammenholdes med 
skolernes almene fag og holde det praksisnært. 
Generel debat om GF1´s indhold og fagfordeling.  

 
c. Elevrepræsentanten. 

Nicolai har haft en rundspørge hos eleverne på GF2 holdene for at høre til stort og småt der 
kunne tages med på mødet. Her blev bl.a. nævnt der godt kan være kø på pigetoilettet da 
der kun er et af slagsen og faktisk en del piger i afdelingen.  
Der ønskes også mere plads mellem maskinerne og arbejdspladserne i værkstederne. Det 
er svært at gøre rent på værkstedet på grund af gulvenes tilstand.  
Disse punkter er allerede medtaget i planlægningen af den kommende tilbygning.  
Kantinepriserne er stadig for høje ift. elev økonomi.  

 
4. Praktikpladssituationen. 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler: 
Er p.t. sat lidt i bero. Den igangværende ansøgning afvikles stadig. 
Anita fra virksomhedscenteret skal fremadrettet være med i arbejdet med 
virksomhedskontakterne. Herudover vil Rasmus og Brian Lund være de udfarende kræfter. 

  



   
b. Rekruttering: 

Skolens egen 10. klasse skal i snedkerafdelingen hen over 5 onsdage i perioden uge 40 til 46 
hvor de skal præsenteres for snedkerfaget.  
Skoleskills blev afviklet med mange besøgende fra områdets folkeskoler. På denne dag blev 
der i flere fag afholdt lokale mesterskaber som kvalifikation til regionale skills konkurrencer 
Folkeskoleeleverne turnerede rundt i afdelingen og besøgte vores telt ved vejen hvor der 
kunne laves snedkerting. En go dag med mange besøgende.  

 
5. Skolepraktiksituationen: 

MLH fortæller overordnet at det er besluttet at skabe mere kvalitet i skolepraktikken.  
Der etableres et træcenter hvor man samler skolepraktik elever med en instruktør som 
varetager Tømrer-/snedker-/maskinsnedker-eleverne. Opgaverne til eleverne koordineres i 
centeret. Tanken er at det giver samarbejde på tværs af uddannelserne.  
Skolepraktikinstruktøren her i afdelingen fratræder sin stilling pr. 01/10 og  
RAHO vil sammen med Anita og Brian Lund fremadrettet skulle forsøge at holde 
skolepraktikeleverne beskæftiget i virksomheder og få skabt kontakt til potentielle 
lærepladser. 

 
6. Efteruddannelse: 

 Snedkernes uddannelser promoverer i øjeblikket efteruddannelserne. I snedkerafdelingen 
på Herningsholm har vi p.t. ikke ressourcer til at kunne udbyde meget andet end 
robotkurserne, men forventer at vi på sigt vil kunne byde ind med flere kurser i udbud. 
Afdelingens Robotter bliver opdateret og der er p.t. udbudt 3 kurser i efteråret.  
Der har været efterspørgsel på savværkskursus men her er der udfordringer med at finde 
en underviser til disse kurser.  
Skolen har i udbudsansøgningerne fået godkendelse til de samme udbud som tidligere. 
Træindustriens efteruddannelsesudvalg afholder i efteråret et AMU seminar for 
erhvervsskoler her på Herningsholm.  
KAK efterspørger et konkret kursus (Arb. Miljø i træindustrien) som er angivet i folderen fra 
Snedkernes uddannelser. Dette kursus er p.t. ikke i udbud hos os. 
 

7. De næste møder: 
– Maskinsnedker  10/12 2019 kl. 13.00 – 15.00  

  Mødet afholdes hos Jeld-Wen Danmark A/S, Herning. (mødetid 12.15) 
 

– Snedker 09/12 2019 kl. 10.00 – 12.00  
 

– Fællesmøde  10/03 2019 kl. 13.00 – 15.00 
 

8. Evt. 
a. Klaus og Peer nævner at de undrer sig over hvor meget eleverne der skal til svendeprøve 

kan forberede materialer hjemmefra. Der er på et tidligere tidspunkt observeret en hel del 
forberedt materiale som giver spekulationer om hvor meget der skal laves indenfor 
prøvetiden. TS og JOL redegjorde for reglerne som er gældende for alle landets skoler og 
disse kan afdelingen stå inde for bliver overholdt. 

 
Referent: Tommy Sørensen 


