
 

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

Dato: 9. juni 2020 
Forplejning: kaffe/rundstk. 
 

 Tid: kl. 09.00  Sted: Mødelokale: 7.422  
(skolehjemmet) 

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

 
 

 
• Referat fra seneste møde d. 9/12 2019  

a. Godkendelse af referat: 
Referat godkendt. 

a. Opfølgning på beslutninger: 
• EE spurgte sidst til EUX elevers væsentlig kortere praktiktid end EUD. EUX tømrer 

elever der indgår praktikaftale fra 1/8 2020, får praktiktiden forlænget med 6 mdr.  Om 
og hvornår det samme kommer til at gælde EUX snedkere vides ikke. RAHO har bedt 
Hanne Pein om at få emnet på, som et punkt på den kommende faglærerkonference. 
 

• Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 

• Amalie G. Jørgensen og Einar E. Christensen GF2, berettede om deres oplevelser som 
hjemsendt i C19 perioden, og hvordan det var pludselig at modtage online undervisning. 
Stikord fra deres beretning: blandede oplevelser – frustrerende i starten – gode opgaver 
fra lærerne – selvdisciplin opøves – svært med hvornår fri/ikke fri – godt med 
navneopråb om morgenen og ligeledes om aftenen – godt med videoer der er lagt op til 
selvstudier – gruppesamarbejde fungerede godt, og for nogle var det lettere at 
fremlægge et gruppearbejde online, end at stå foran en klasse – periodevis dårlig net 
forbindelse -  problemer med trivsel hos nogle elever i perioden – godt at være tilbage 
på skolen – opdeling i morgen- og eftermiddagshold efter genåbning er modtaget 
positivt, idet der er mere plads på værkstedet. 

 
 

 



 

b. Udvalget 
• Ingen meddelelser fra udvalget  

 
c. Skolen 

• Der har været løbende informationer gennem C19 perioden. 
 

• Byggeriets sidste justeringer har fyldt meget den seneste periode, men har ikke været 
påvirket af C19. Udbudsmaterialet er lagt ud, og interesserede kan byde ind på 
projektet frem til 1/7, derefter vil der pågå forhandlinger, frem til den rette bygherre er 
fundet. Tegninger fremvises.                                                                                                                                              
Skolens bygningschef Jørgen Dahl har meddelt at han går på pension 1/7. Han har 
været en god drivende kraft i denne del af bygningsfasen. Skolen holder møde med 
arkitekten 12/6, hvor der bl.a. vil blive afklaret, hvem der er med i den styrende gruppe 
i projektet.    

 
• Nikolaj Hansen Søe blev ansat 23/3, har imponeret og er kommet godt fra start med 

vore egne lærlinge. Det er et krævende område både at lære værkstedet, kollegaer, 
undervisningssystemet at kende, og samtidig få relationer til den enkelte elev og de 
enkelte virksomheder, og her kende deres behov, således at der bliver skabt gode 
kontakter med det formål at afsætte vore lærlinge til virksomhederne på bedste måde. 
Vi havde 21 lærlinge da Nikolaj overtog dem midt i C19 perioden. Nu er vi 17, hvor de 5 
er i dialog med virksomheder, og skal på en uges VFU i uge 25                                                                                                                                                      
Knud Olesens mål om at nå på fuld tid til november fortsætter ufortrødent, og indtil 
videre uden større udfordringer. Han arbejder stadig delvist hjemme, og har indtil 
videre, meget begrænset elevkontakt, grundet sin høje placering i risikogruppen i 
forhold til Corona.                                                                                                                 
Jørgen Laugesen har udskudt sin planlagte dato for at gå på halv tid, til 1. januar 2021. 
Sigurd Karmark Larsen er ansat pr 1/8, og glæder sig til at starte. Han når at få etableret 
CNC på Aarhus Tech, således at de kan udbyde GF2 til maskinsnedkere. Dette vil være 
en stor hjælp for de elever der søger Herningsholm som HF skole.                              
RAHO undersøger p.t. om afdelingen har den bemanding, vi skal bruge til efteråret. 
 

• Under den nye bekendtgørelse har skolen skulle overveje om, eller hvordan vi vil 
gennemføre grundforløbseksamen. Det bliver uden censor, men en faglig vurdering 
over længere tid end normalt, af undervisere, om eleven har lært tilstrækkeligt til at 
bestå grundforløbet. Der forventes at enkelte elever får forlænget GF2 med op til 3 
uger. I så fald vil denne forlængelse ske i ugerne 27, 31 og 32.                                          
 

• Der er kun en elev, der har mistet sin uddannelsesaftale direkte på  grund af C19, og er 
taget i SKP 
 

• BRFs kommende byggeri af et håndværkskollegie, er ret nyt for alle. Det er sparsomt 
hvad der p.t. kan informeres om dette tiltag.  
EE: Frygter at elever der bosætter sig på kollegiet, kan være svære at få til at søge 
praktikplads uden for byen, så hvem er kollegiet egentlig beregnet til? 



 

 
 
 

  
 

• Praktikpladssituationen 
AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

• Der blev søgt 74.000 kr., og som så mange andre uddannelser på skolen har vi 
desværre fået afslag. To af de fire projekter ligger uden for søgningsområdet, og de to 
andre ligger uden for den økonomiske ramme, der kan tildeles, lyder det i 
begrundelsen for afslaget. Der vil fremadrettet blive kigget på, hvordan ansøgningernes 
kvalitet kan ensrettes og styrkes. 
 

b. Rekruttering 
• Ansøgningstallet til GF1 er tæt på tallet sidste år, trods mindre årgang. Netop mindre 

årgange vil der være fokus på de kommende år. 
• For et par uger siden var tilmeldingen til GF2 ikke tilfredsstillende. Dette er der dog 

rettet op på siden, og vi forventer at starte to hold op til august. 
• Når vi de kommende år ser frem mod mindre årgange, skal der fokuseres på de 

ufaglærte i branchen. Derfor har vi lige haft et tiltag der hedder ”Ufaglært til Faglært”, 
hvor 7 interesserede (6 i ansættelse i virksomheder, 1 ledig). Deltagerne har været her 
på skolen i to dage, for at blive trygt klædt på, og fået fjernet fordomme og frygt for at 
gå i skole. De fik sluttelig lavet en RKV, og kan nu tage dialogen med virksomheden om 
uddannelse. Vi forventer at de bliver tilmeldt GF2 til august 20, eller januar 21. 

 
 

• Skolepraktiksituationen 
• Vi havde 21 lærlinge da Nikolaj overtog dem midt i C19 perioden. Nu er vi 17, hvor de 5 

er i dialog med virksomheder, og skal på en uges VFU i uge 25.                                          
På det nuværende GF2 hold forventes, at kun 4-5 elever ud af 25 ikke når at få udd. 
aftale, og derfor kommer i skp. 
Det ser mere udfordrende ud hos Aarhus Tech, idet der for to uger siden, ikke var en 
eneste af de 25 GF2 elever der, som havde en uddannelsesaftale. Af disse har 9 valgt 
Herningsholm som HF skole. Der er dialog med nogle virksomheder i dette område, så 
håbet er at der ud af de 9, er nogle stykker der lykkes at få en aftale. Dette betyder at vi 
her forventer, at ca. 20 elever er i SKP til august. Der er en tydelig tendens, også hos fag 
der normalt ikke har SKP, at der er flere søgninger dertil. (eks. murer og frisør) 
Treparts aftalen (bl.a. forhøjet løn tilskud til virksomheder der tager elever) ser ud til at 
virke. Der har den seneste uge været en del henvendelser fra virksomheder til RAHO 
des angående. Det skal gerne kunne nedbringe SKP tallet. 
 
 
 
 
 



 

• Efteruddannelse 
• Vi afvikler to robotkurser i efteråret. Vores bygge projekt vil blive en udfordring i 

forbindelse AMU, idet der i perioder under byggefasen, vil være mindre areal til 
rådighed, og det der så er, vil være besat af egne elever. 

• Aftalen med os, Skive College og Next om fordelingen af kursus udbud, er endnu ikke 
helt på plads. 

 
• Gennemgang og indberetning af den lokale undervisningsplan (LUP) 

• Intet nyt 
 
 
 

• Næste møder: 
• Fællesmøde: 15/9 2020 kl. 13.00 – 15.00 
• Snedker:  8/12 2020 kl. 13.00 – 15.00 

 
Eventuelt:     

JKC foreslår at LUU Snedker holder møderne kl. 13.00 – 15.00 fremad rettet. 
 

 
Herning d. 09/06 2020 / JOL 


