
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for snedker 
 

Dato:  
20. juni 2017 
 

 Tid:  
kl.10.00- 11.30 

Sted:  
Snedker afd. 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: M. afbud: U. afbud: 
LUU:      
 Jørgen Nielsen (formand) JN 3f X   
 Johnni Kenneth Christensen JKC 3f X   
 Erik Ellehammer (næstformand) EE Dansk Byggeri X   
 Svend Gredal SG Dansk Byggeri  X  
       
       
Elevrepræsentant:      
 Ingen      
       
Lærer repræsentant      
 Jørgen Laugesen JOL HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF HHE X   
       
Gæster:      
      
      
      

Referent: Jørgen Laugesen 
 
 

Dagsordenspunkt: 
1. Referat fra seneste fælles LLU møde den 20.marts 2018  

a. Godkendelse af referat 
b. Opfølgning på beslutninger 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 
b. Formanden 
c. Skolen 

3. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
b. Rekruttering 

4. Skolepraktiksituationen  
5. Efteruddannelse 
6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
7. Næste møde: 

- D  
- D 

8. Eventuelt 

  



 

 
 

1.  Referat fra seneste fællesmøde d 20.03.2108: 
 

a. Godkendelse af referat vedr. punkt 2a:  
-        JN og EE: Svaret tilbage fra baglandet er, at det er en ren administrativ beslutning truffet   
-         hos sekretariatet og ikke været på udvalgets bord. Dette sker ofte ved korte aftaler. 

LLU undrer sig over, hvorfor de skal bruge tid til at godkende virksomheder, når deres 
afgørelse alligevel ikke tages til efterretning. Kunne evt. tages op til drøftelse på den 
kommende skuemester konference. 

-        Referat herefter godkendt 
 

b. Opfølgning på beslutninger 
- ingen beslutninger 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

 
a. Udvalget: 

- JN: 3F vil fortsat gerne bidrage med orientering om ”den danske model” til de nye GF2 
elever. Det smuttede ved det hold der snart slutter, men JN vil gerne kontaktes en GF lærer 
for en ny aftale 
- JKC: skal være censor ved GF2 eksamen på Aarhus TEC 
 

b. Skolen HF 
-Der kommer 14 skp elever fra Aarhus TECH + 1 herfra til august 
 
- Der er pt. Tilmeldt 82 GF1 elever mod 59 sidste år. Af disse skal 5 elever til 
optagelsesprøve. 
Adspurgt fra EE kan nævnes at ordblinde godt kan blive optaget trods dårlige 
skolekarakterer. Bl.a. kan en personlig samtale med en vejleder afklare elevens egnethed, 
og derudover udstyres eleven som regel med en IT rygsæk med specielle programmer til 
hjælp med læsning og skrivning 
-Der er pt. 17 snedkere og 10 maskinsnedkere tilmeldt GF2 (tæt på sidste års tilmelding på 
samme tidspunkt) 
-Fra august er der tre uddannelser nemlig maskinsnedker, møbelsnedker og 
bygningssnedker med hvert fagnummer. Dette betyder at der skal være to snedker LLU. 
Det nuværende udvalg vedtog at dække både bygningssnedker og møbelsnedker som det 
hidtil har gjort. 
 
-Talentcamp i uge 27 har pt. 40 tilmeldte mod ca. 80 sidste år. Ud af de 40 er der 10 
snedkere fordelt med fire maskinsnedkere, tre møbelsnedkere og tre træoperatører. 
Derudover kommer der en bygningssnedker fra Rusland sammen med dennes landstræner. 
 



 

-Jesper Jespersen (JJ) var tre dage i Køln til et PIU – ERASMUS projekt, med det formål at få 
flere kontakter på skoler i andre lande til internationale projekter. Hver deltagende skole 
skulle præsentere sig, og derefter var der mulighed for at knytte kontakter til de skoler der 
kunne være aktuelle. JJ fik otte aktuelle kontakter som forhåbentlig for nogles 
vedkommende udbygges til et egentlig samarbejde (Internationale snedkere m.m.) 
 
 

3. Praktikpladssituationen: 
 

a. AUB ansøgning/anvendelse af AUB midler  
-Der er søgt 110.000 kr. og dette beløb er godkendt og fået. Skal bruges til opsøgende arbejde 
af LUU og skolen, fra skolen især SKP instruktør Tonny Madsen 

b. Rekruttering 
-der er pt. Kun en skp bygningssnedker. 
 

4. Skolepraktiksituationen: 
 
-Dette emne er beskrevet i tidligere punkter.  
 

5. Efteruddannelse: 
 
-Robotkurser kører løbende med deltagelse fra forskellige brancher. 
 

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

 
-Grundet snedkerfaget er delt op i møb. og byg. Skal der udarbejdes nye planer. Dette arbejde skal 
være afsluttet inden 1. august 2018 

 
7. Næste møde: 

 
-Fællesmøde tirsdag den 25. september 2018  kl. 10.00 – 12.00 
-Snedkere onsdag den 12. december 2018  kl. 10.00 – 12.00 
 
 

8. Eventuelt: 
 
-De to møbelsnedker- og fire bygningssnedker elever der skal til svendeprøve i august/september 
2018 har indsendt forslag til godkendelse af deres projekter – disse blev godkendt. 

 
 
    


