
   

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg for snedker og 
maskinsnedker 

 
Dato:  
15. 09 2020 
 

 Tid:  
kl.13.00- 15.00 

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  
 Ove Nielsen (næstformand) ON 3f X   
 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri X   
 Karsten Kousgaard KAK Dansk Industri  X  
 Kasper Bukdahl KB 3f X   
       
Elevrepræsentant:      
 Julie Ekmann  GF2    
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:      
Uddannelsesleder Rikke Nielsen RN Aarhus Tech, GF2 X   
      
      

 
  



   

Dagsordenspunkt:  
 

1. Velkommen og kort præsentation af hinanden. Specielt velkommen til nyt LUU medlem Kasper 
Bukdahl og Uddannelsesleder Rikke Nielsen, Aarhus Tech. 
- Kasper Bukdahl, udpeget af 3F, alder 27, arbejder hos Holmris A/S som maskinsnedker. 

Arbejder primært med CNC bearbejdning. Kasper er tidligere DM i skills deltager. 
- Rikke Nielsen er uddannelsesleder for tømrer og snedkeruddannelserne på Aarhus Tech hvor 

hun tidligere har fungeret som planlægger for tømrer uddannelsen gennem 16 år. Aarhus Tech 
har udbudt GF2 for snedkeruddannelserne siden 2015 og har nu fået godkendelse til GF2 for 
maskinsnedkeruddannelsen fra sommeren 2020. Rikke er glad for at få mulighed for at deltage 
deltage i møderne på Herningsholm LUU 

- Julie Ekmann er elev på det igangværende GF2 og er valgt som elevrådsrepræsentant og 
derigennem LUU deltager. Julie har en baggrund med en bachelor som arkitekt og mangler 
snedkerbaggrunden. Julie har derfor sat sin bachelor på pause for at gennemføre 
snedkeruddannelsen inden hun færdiggør sin bachelor. Julie har erfaring fra arbejde på 
tegnestue. Har stillet butik op i Berlin. Vil gerne bygge snedkeruddannelsen sammen med sin 
arkitektuddannelse. 
 

- Herefter en kort præsentationsrunde af udvalgenes øvrige medlemmer. 
 
 

2. Referat fra de seneste LUU møder. 
a. Godkendelse af referater 

- Der anmodes om udsende referat hurtigt efter mødernes afholdelse da de skal bruges som 
dokumentation. 

b. Opfølgning på beslutninger 
- ingen beslutninger 
 
 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Udvalgene. 

- Johnny Christensen udleverede et skrift udarbejdet på baggrund af erfaringer på EUX-området 
om at der ikke er tid nok til de faglige fag når eleverne er på skoleforløb. Det er konstateret at 
det faglige niveau er under niveau med ordinære EUD elevers. Der er rundsendt ønsker om 
tilbagemeldinger med erfaringer fra de øvrige skoler som udbyder EUX-forløb.  
Andre uddannelser har fået forlænget EUX uddannelsen i praktiktiden med op til 6 mdr på 
samme grundlag.  
Isforhold til skoledelen efterspørges der flere samlede forløb, og der er afprøvet flere modeller 
for indhold. 
En EUX-elev under tømreruddannelse er ca 12-1400 timer mindre i praktik end en ordinær 
EUD-elev i løbet af en uddannelses varighed som i dag.  
Udvalget er enige om at anmode om en forlængelse på 9 til 12 måneder. 
A og B siden af LUU henvender sig ved deres respektive udvalg med henstillingen. 
Men hensyn til punkter om læringsproblemer i skoledelen har skolen etableret en lektiecafe 
der ugentligt tilbydes, og gøres hvad der kan for at få gymnasiefag og erhvervsfag til at hænge 
så godt sammen som muligt. 



   

 
 

b. Elevrepræsentanten 
- Julie kan melde om et spændende GF2 forløb. Man får lov til at undre sig og spørge ind. Det 
går godt og holdet spiller godt sammen. Elever og lærere lærer godt fra sig. Som elev er man i 
kontakt med mange mennesker med forskellig baggrund. Givende. Der er flere der bygger en 
fuld uddannelse på efter arkitektuddannelsen. 
 
- MLH har ansvaret for elevrådmøderne som gennemføres 4 gange årligt. Der er i gruppen en 
del udskiftning af deltagere. P.t. er der 12 deltagere fra forskellige Uddannelser. 
Emner der behandles, er f.eks. bæredygtighed. Her bliver deltagerne bedt om at byde ind som 
skole, elev, ansat m-fl. Arbejdet har til nu udbytte sig i 16 gode forslag. Forslag spænder vidt 
lige fra lys, græs og affaldssortering. Der afvikles p.t. et pilotprojekt i tømrerafdelingen. 
Samkørsel, belysning og mindre udprint er blevet fokuspunkter. 
Elevrådsformanden har plads i skolens bestyrelse.  
 

c. Skolen 
- Ansatte. Der er siden sidst kommet 2 nye kolleger i flokken. 1. August blev Sigurd Karmark 
Larsen ansat som maskinsnedkerfaglærer. Sigurd har tidligere været ansat på Aarhus tech. 
Sigurd underviser primært på GF2 sammen med møbelsnedker Christian Sunesen.  
Den 1/9 ansatte afdelingen vores første kvindelige kollega Karin Jensen. Karin er uddannet som 
møbelsnedker fra Hammel møbelsnedkeri og har senere haft ansættelse hos Skovby 
møbelfabrik. Karin har samlet set 30 års erfaring indenfor branchen. Hertil kommer en nyligt 
afsluttet uddannelse som produktionsteknolog. Karins område bliver i starten skolepraktikken 
sammen med Nikolaj. Karin føler sig taget godt imod blandt eleverne, især blandt pigerne.  
Nikolaj vil på sigt få ansvar for undervisning på GF1 sammen med Rene Byskov. Nikolaj er 
uddannet bygningssnedker og herudover også uddannet præst,  
 
- Rasmus og medarbejdergruppen har været på weekendtur med målet trivsel og samvær, samt 
udvikle potentialet med udvikling af hinandens kompetencer og kvaliteter. Der blev i løbet af 
weekenden udviklet et fælles normsæt og fremtidsperspektiver for afdelingen. Lærermøder har 
tidligere været afholdt en gang månedligt, dette er nu ændret til en gang hver anden måned 
med mere kvalitet i indholdet. Dette bl.a. også for at skabe tid til udvikling af kompetencer ved 
hver enkelt medarbejder via interne kurser mv.  
 
- RAHO planlægger en tur med MLH hvor RAHO og MLH vil besøge nogle udvalgte 
virksomheder for at komme tættere på branchen og samle viden om virksomhedernes behov 
og ønsker. 
 
- Byggeri. 
Processen er lige nu i venteposition i ca. 14 dage. 
Næste fase er forhandling med byderne og om 1 uges tid forventes der at kontrakten om 
arbejdet underskrives med vinderen af licitationen.  
Der er igangsat arbejde med at rydde lokaler for maskiner og udstyr. Generel oprydning i 
afdelingen. Lakanlægget skal afmonteres og vil være ude af drift det næste års tid. Der arbejdes 
med løsninger på undervisningen i overfladebehandling. 
RAHO orienterer kort om processen. 



   

 
  



   

- Røgfri skole. Pr. 01. august er der ambitioner om at indføre røgfri skole i undervisningstiden, 
hvilket gælder såvel ansatte som elever. Der arbejdes med konceptet. 
 
- Den planlagte Studietur for internationale elever til Frankrig aflyses og pga Corona situationen 
vil alle aktiviteter med internationale elever både egne og udenlandske er indstillet resten af 
året. Fremtidige aktiviteter vil dog stadig blive prioriteret med GF2 udlandstur for evt 
interesserede internationale elever til januar. 
 
- To SKP-elever er indskrevet i skolepraktikken som bygningssnedker og vil gerne ud i en 
prøvepraktik som maskinsnedker, hvilket ikke kan lade sig gøre med henvisning til gældende 
regler. Dette skal godkendes i LUU. RAHO skriver ud til udvalget om dette. 
 

4. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler. 

- Ny ansøgning udarbejdet af Leif Kloster og er sendt ind. Der afventes svar. 
Sideløbende har LK og RAHO fortsat arbejdet med at opsøge virksomheder som kunne tænke 
sig at deltage i projektet “Ufaglært til faglært”. Der er nu 6 ud af 18 elever på GF2 derfra. Giver 
holdet en høj gennemsnitsalder.  
Lidt atypisk holdsammensætning sammenlignet med tidligere hold. 
 

b. Rekruttering 
Medtaget under øvrige punkter. 
 

5. Skolepraktiksituationen 
- Der var i SKP inden sommerferien 21 elever indskrevet. Efter ferien forventedes op mod 42 elever. 
Realiteten er at der p.t er i alt 17 elever i skolepraktik. Vi har fået 12 elever ud i virksomheder og 
der er kommet få elever ind fra afbrudte hovedforløb. Der er p.t. 7 elever ude i virksomhedspraktik. 
Der arbejdes en del med at få de tilbageværende SKP-elever ud i virksomhedspraktikker mhp. korte 
eller rest aftaler. 
Onsdag havde vi besøg af mellemleder fra Carl Hansen. Her mangler man p.t. 10 snedkere og 10 
maskinsnedkere. Nogle af vores SKP-elever vil komme der i praktik med forventning om fremtidig 
aftale. 
 

6. Efteruddannelse 
- AMU-kurser afvikles fortsat kun med Robotkurser. Der er udbudt 2 kurser i efteråret. Det 
etablerede samarbejde med Robotleverandøren BILA A/S giver en del kursister.  
Bila A/S henviser kursister til Herningsholm gennem deres hjemmeside. 
 

7. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
- TS redegjorde for ændringer i den nye bekendtgørelse hvor grundfaget Engelsk udfases af 
uddannelserne og erstattes af grundfaget Erhvervsinformatik som er et nyt fag der er under 
udvikling. Faget placeres der hvor Engelsk har været placeret med 1 uge på 4. hovedforløb og 1 uge 
på 5. hovedforløb.  
Det er afdelingens forslag at der etableres en overgangsordning således at elever der påbegynder 
4. Hovedforløb efter 1. Maj 2021 modtager undervisning i det nye fag. Forslaget støttes og 
anbefales af lokale udvalg og effektueres snarest med en skrivelse til Snedkernes uddannelser. 
  



   

8. Meddelelser/orientering fra: 
a. Aarhus Tech GF2, v. Rikke Nielsen 

- Rikke orienterer om Aarhus tech’s udfordringer mht. nye undervisere. Deres nyansatte 
underviser Ronni samarbejder nu med Sigurd herfra da den anden underviser i 
snedkerafdelingen i Aarhus p.t. er sygemeldt.  
Aarhus tech er glade for samarbejdet, og vil gerne udvide dette. Der sættes mere fokus på VFP i 
perioder på GF2 hvor eleverne har merit for evt. grundfag. Aarhus tech har nu investeret i en 
CNC-maskine som er ved at være køreklar. Aarhus tech måtte give afslag til mange elever der 
ansøgte om optagelse ved efterårets optag. 
 

9. Evt: 
- Ønske om udsendelse af AUB-ansøgning. 
 

 
10. De næste møder: 

– Maskinsnedker  Tirsdag 08/12 2020 kl. 13.00 – 15.00   
– Snedker Onsdag 09/12 2020 kl. 13.00 – 15.00  
– Fællesmøde  Tirsdag 16/03 2021 kl. 13.00 – 15.00 

 
 
Referent: Tommy Sørensen 


