
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen 
 
 

Dato: 08.06.2022 
 

 Tid: kl. 13:00 – 15:00 Sted: UCRS 
- 

Skolebyen 18 
Forplejning: Ja 

 
   

Mødedeltagere: Int: Mail: Organisation: Ordstyrer
: 

Referent: Til stede: 

LUU:       

 Tonni Rulffs 
Thuesen 

TRT tthuesen@hotmail.com Dansk 
Elforbund 

  afbud 

 Jacob Mose 
Bjerg 

JMB jmb@ege.dk Dansk 
Elforbund 

  x 

 Kim Ellegaard 
Simonsen 

KES kes@def.dk 
Fungerende formand 

Dansk 
Elforbund 

  x 

 
Richard 
Andreasen 

RA barde-el@barde-el.dk 
 
 Tekniq 

  x 

 John Hald JH jh@arnehald.dk Tekniq   x 

 Jan Møller JM jm@elexperten.dk Tekniq    

Elevrepræsentant:       

        

        

 Lærer repræsentant 

 Benn Michael 
Juel Rune 

BMR BMR@herningsholm.dk Herningsholm  x x 

        

 Ledelsesrepræsentant 

 Tue Thastrup TUTH tuth@herningsholm.dk Herningsholm   x 

 Martin Lyhne 
Holmgaard 

MLH MLH@herningsholm.dk Herningsholm    

 Gæster 

mailto:kes@def.dk
mailto:barde-el@barde-el.dk


 

 Jørgen Gorm 
Hansen 

JGH jgh@evu.dk EVU   afbud 

        

 Jens Peder 
Smed Nielsen 

JPSN jpsn@ucrs.dk UCRS   x 

 Johnny Prang JP jpr@college360.dk College360   afbud 

 Anita Toft ANTO anto@herningsholm.dk Herningsholm   x 

 
 
Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde 
Ikke aktuelt 

 
 
2. Referat fra seneste møde d. 02.03.2022 

a. Godkendelse af referat fra LUU møde d. 02.03.2022 

Ok. Ingen bemærkninger 

b. Opfølgning på beslutninger 

Ingen. 

 

 

3. Lærepladssituationen  

 

AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler og Trepartsprojekter rettet mod lærepladser 

Projektlærepladser har båret frugt. Her i uge 21 er vi på 70%. der hvor det hænger er hos virksomhederne, som ikke kan tage beslutningen hurtigt 

nok. AUB-perioden er snart slut og vi mangler at bruge lidt timer. Den udløber her til juli, hvorefter vi søger på ny som skal indsendes til august. 

Virksomhedskonsulenten fra Herningsholm kontakter Kim for godkendelse.  

 

Hernigsholm har afrapportering af trepartsprojektet omkring lærepladser i industrien til EVU i næste uge. 

Jens stiller spørgsmålet om virksomhederne kan mærke indsatsen. Indgår de aftaler tidligere end før? Umiddelbart har de ikke. 

Skolen skal jo tvinge eleven til at søge videre når de ikke har en underskrevet aftale. 



 

Hvis eleven ikke får en aftale på GF2 mister skolen 28.000kr i bonus pr. elev. Tue tager kontakt til Gorm for at følge op på problematikken og den 

vendes med ham næste gang han deltager på LUU. 

UCRS har en AUB som afslutter til jul. Og de kommer ikke til at køre GF2 efter sommerferien. 

 

 

 

4. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten  

kommer på næste gang 

Formanden  

Kun ros til HHE. det ser ud til vi gør det rigtige mht SKP eleverne, da vi stort set ingen har. De er alle afsat til virksomhederne.  

b. Herningsholm 

a) Hvad sker på skolen 

På GF1 forventer vi der starter 46 elever hvor mindst 85% vælger elektrikere. 

Vi indgår et samarbejde med videnscenteret i Horsens som omhandler bæredygtighed, fejlfinding med VR samt IOT 

b) Elever på gf 2 

18 på EUD og 17 på EUX som forventligt afslutter til sommer 
Efter sommer er der pt 8 på GF2 men forventer det bliver højere. 
 

c. UCRS 

7 eux og 8 eud afslutter her til sommer. Men vi starter pt ingen GF2 til efteråret. 

 

d. Collage 360 

Tue har haft en snak med dem, men de er pt i mandskabsmangel pga langtids-sygdom hvilket forklare den manglende deltagelse i LUU. 
 

e. EVU 

Status EVU pt.: 

- Vi arbejder på at få den nye BEK endeligt godkendt, så vi kan få sendt uddannelsesordningen i høring inden sommerferien 

- Vi er i gang med modulbyggeren, og følger nøje opstarten (der er sat proces i gang med undersøgelse af API) 

- Vi har svært ved at dække de rigtig mange prøver inden sommerferien, så nogle af modul-2 må blive med intern censur 

- mm 
 



 

 

5. Rekruttering 

Herningsholm er aktive ude på grundskolerne. Skolen har taget beslutningen at vi kun har grundskoletilbud der er taksameter dækket. 

Vi har til efterår et tilbud til HF-studenter 

6. Skolepraktiksituationen 

Pt en enkelt elev på værkstedet. 

 

7. Efteruddannelse 

Ikke aktuelt pt. Men vi tager gerne bolden op hvis vi får henvendelser om konkrete ønsker hvor man faktisk kan leverer en masse. 

 

8. Modulvalg ved indgåelse af uddannelsesaftale.   

Tue undersøger om aftalen SKAL afleveres elektronisk og om vi må nægte at modtage dem på papir, hvis der ikke er valgt moduler. 

 Benn vil fremadrettet undersøge hvilke virksomheder det drejer sig om. Store eller små virksomheder? 

 Tue inviterer lederen for kundecenteret med næste gang for en uddybelse. 

   

9. Evt. Arrangement for mestre omkring modulvalg, uddannelsesplanlægning, EUX mv? 

Intet nyt – men skolen arbejder på at sætte sådant op i løbet af efteråret.  

 

 

10. Lærepladser – Henvendelse fra elever der ønsker at skifte væk fra Gudenåen el 

Det er ikke LUUs opgave men vi som skole vil selvfølgelig råde eleven til at henvende sig til de respektive parter. Og evt orienter DEF. 

 

11. Næste møde:  

31. august - Mødet vil være en kombination af et stort fælles LUU møde og et møde i LUU på elektrikeruddannelsen. 

(Tue undersøger hvem der kan deltage samt tidspunktet på dagen. Han vender tilbage senest fredag den 10. juni) 

 

12. Eventuelt: 
Ingen bemærkninger. 
 


