
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for bygnings- og møbelsnedker 
 

Dato: 9. december 2019 
Forplejning: kaffe/rundstk. 
 

 Tid: kl. 10.00  Sted: Mødelokale: 7.422  
(skolehjemmet) 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
      
        Jørgen Nielsen (formand)          JN 3f    
        Erik Ellehammer (næstformand) EE Dansk Byggeri    
        Svend Gredal     SG Dansk Byggeri    
        Johnni Kenneth Christensen JKC 3f    
      
Elevrepræsentant:      
 Nicolai Cellinder Hansen  GF2    
Lærer repræsentant      
 Jørgen Laugesen  JOL HHE  X  
Ledelses repræsentant      
 Rasmus Holten HF RAHO X  X 
       

 
 

 
• Referat fra seneste møde d. 24/09 2019  

a. Godkendelse af referat: 
Referat godkendt. 

a. Opfølgning på beslutninger: 
• Vandautomat er opsat. 

 
• Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
• Intet til referat. 

b. Udvalget 
• Hanne Pein har i mail til JN efterlyst en plan for forholdet mellem skoleophold og 

praktikophold, idet hun er af den opfattelse at skolen ikke lever op til den spredning 
der gerne skal være. (skoleophold ligge tæt på hinanden til ulempe for 
virksomhederne) RAHO kontakter Hanne Pein desangående. 

• EE påpeger at EUX elever er væsentlig kortere sammenlagt tid i virksomhederne end 
ordinære EUD elever, og spørger om der kan rettes op på dette. 
 

c. Skolen 
• Stadig udfordringer med Ludus, kundecenter arbejder 6 dage om ugen for at afvikle 

ophobning af administrations opgaver vedr. elever.  
• Knud Olesen er startet op igen, efter længere tids sygemelding, med 12 timer ugentlig. 

Herefter vurderes det videre forløb. 



 

• Christian Sunesen er ansat pr. 1. oktober. Han har diplomkurset, starter med GF2, og 
skal også delvis på GF1 samt hovedforløb. 
 

• Johannes Gundersen er ansat på 30 timer ugentlig, primært som SKP instruktør, 
sekundært som underviser på GF2. Hans ansættelse strækker sig frem til sommerferien 

• Værkstedsassistent Henning Larsen er igen ansat i snedkerafdelingen, efter en årrække 
at være tilknyttet Bygningsforvaltningen, primært med arbejdsområder i 
snedkerafdelingen. 
 

• Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier stiller med deltagere i alle tre snedkerfag til 
Skills 2020 i Bella Center 15. – 18. januar.  

 
• Skolen har en stand på Skills der informerer om Talent camp uge 27. RAHO og andre fra 

skolen bemander standen. 
 

•  Der er efterhånden interesse for Talent camp uge 27 også fra udlandet. Sidste år 
deltog 9 forskellige nationer. 

 
• Torsdag den 12. dec. er der her på skolen Træets Ambassadør dag i regi af TRÆ.DK, 

hvor også Keflico har et oplæg om modificeret træ. 
 

• Det forestående byggeri bliver fulgt nøje i afdelingen, og er et særskilt punkt på 
dagsordenen på alle lærermøder. Derudover deltager Leif, Jesper og Henning sammen 
med RAHO på de fastlagte byggemøder med skolens bygningsforvaltning. Krav til el og 
udsugning til hver maskine bliver kortlagt. Derudover udformning af faciliteter til 
overfladebehandling. Indkøb af udstyr fordelt over tre faser kører efter planen. 

 
• Vi har et samarbejde i gang med en skole i Bordeaux, Frankrig, med henblik på udlands 

ophold for internationale snedkere. Vi havde i oktober/november besøg af tre elever 
og lærer fra den franske skole. Eleverne var i praktik hos Zystem under opholdet. Vi 
forventer at Jesper, og siden Tommy tager med 6 -8 elever herfra til den franske skole i 
perioden 4/5 – 22/5 2020.  

 
• I marts svendeprøveholdet afslutter fire internationale elever uddannelsen. To elever 

har taget hele uddannelsen hos Flexa i Estland, en har været 6 mdr. i Vietnam. 
 

• Der er igangsat et samarbejde med studerende på det Uddannelses Videnskabelige 
Fakultet på Aarhus Universitet. Eleverne interviewer både RAHO, udvalgte lærere og 
elever. Opgaven er at se på skolens læringsrum/læringsmiljø med nye øjne. Deres 
rapport ventes i februar/marts måned 2020.  

 
• Nyt projekt til fastholdelse af piger i EUD/EUX fagene kaldet ”STEM PIGER” (Science, 

Technology, Engineering, Math). Netværket mødes på tværs af uddannelser om emner 
som praktikpladssøgning, hverdagen på skole og i virksomhed, møde rollemodeller, 
møde andre kvinder fra virksomheder og udd. Institutioner, som selv er faglærte, og 
kan berette om job og vejen dertil. Første cafe´ er i starten af februar 2020.  



 

 
  
 

• Praktikpladssituationen 
AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

• Der blev brugt 80.000 kr. af de ansøgte 116.000 kr. Ny ansøgning sendes. 
 

b. Rekruttering 
• Der forventes 5 GF1 elever at fortsætte på snedker GF2 

Af de ca. 20 GF2 elever på Aarhus Tech forventes 10 at vælge Herningsholm som HF 
skole.  

• Vi har p.t. 17 elever i hovedforløbene, som har gået på GF og HF på andre skoler, men 
som har valgt at fortsætte skoleopholdene på Herningsholm. 

 
 

• Skolepraktiksituationen 
• Der er i øjeblikket ca. 8 skp. elever i afdelingen. 4 på Hf, 2 i praktik 
• Fra februar forventes en del flere, dels fra Herningsholm, dels fra Aarhus Tech. Hvis der 

er bygningssnedkere iblandt, vil nogle af dem komme på et tværfagligt projekt sammen 
med tømrer skp. 
 

• Efteruddannelse 
• Snedkerfaget har udsendt nyt katalog, som bl.a. Uddannelseskonsulent Ole Østergaard 

har med ud til virksomhederne. Skoler der har budt ind med kurser er: Skive College, 
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier (primært robot kurser), samt NEXT 
(København) 

• Robot leverandør BILA, har direkte link fra deres hjemmeside til kursus info på 
Herningsholm. 

 
• Gennemgang og indberetning af den lokale undervisningsplan (LUP) 

• LUP indberettes til Hanne Pein 
 
 

• Næste møder: 
• Fællesmøde: 10/3 2020 kl. 13.00 – 15.00 
• Snedker:  09/6 2020 kl. 09.00 – 11.00 

 
Eventuelt:     

SG spørger til afvikling af svendeprøve afslutning i ny form. RAHO gennemgår i korte træk 
programmet. Tilbagemeldingerne fra gæster har været positive. 

 
 

Herning d. 09/12 2019 / JOL 


