
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 12/06 2018 Tid: kl. 13.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 02.201 – Handelshuset 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 
LUU:      
 Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri  X  
 Karsten Kousgaard (efterudd.) KAK Dansk Industri  X  
 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri  X  
 Peer Foged (næstformand) PF 3f X   
 Ove Nielsen ON 3f X   
       
Elevrepræsentant:      
   Herningsholm    
       
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS Herningsholm X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF Herningsholm X   
       
Gæster:      
      
      
      

Referent: TS 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 26/09 2017 (Fællesmøde)  
a. Godkendelse af referat: 

• Sag vedr. slibning på de forskellige skoler i forbindelse med svendeprøver. Det 
forventes emnet tages op på kommende skuemesterkonference som afholdes den 29. 
august 2018. 
 

• Projektet med skolen i Valencia er udsat pga. for sent indsendte papirer til EU. 
 

b. Opfølgning på beslutninger: 
• Ingen bemærkninger. 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
• Der er p.t. ingen repræsentant. 

 
b. Udvalget/formanden 

• Der er intet nyt at berette.  
 

c. Skolen 
• Tilmeldingstallene er steget med op til 40%. Bygge og bo GF1 var efter fristen ca. 73 

tilmeldte, men er nu på 80 elever.   



 

GF2 Snedker/maskinsnedker er p.t. på 20 tilmeldte. Der har været afholdt såkaldt 
”snusedag” i samarbejde med 3F. Mødet var med deltagelse af tillidsrepræsentanter og 
ledere fra flere virksomheder i regionen. Der var til mødet i alt 16 deltagere. 
 

• VTU og ETU gennemgået.  
Konklusionen i VTU er at virksomhederne ved for lidt om skoleundervisningen. 
ETU viser at eleverne trives godt med at gå på skolen, men det generelle billede er at 
afdelingen på visse områder er gået lidt tilbage. Et af kritikpunkterne er tiltagende 
pladsmangel især i værkstederne.  
Skolen vil forsøge at intensivere det opsøgende arbejde gennem den nyansatte SKP 
instruktør. 
 

• Udvikling af Talentsporet er stadig i gang, og en status vil blive drøftet på 
snedkerfagenes faglærerkonference om 14 dg. Der er fra afdelingen tilmeldt 3 
deltagere på konference. 
 

• Præmieringen af årets bedste svendeprøver blev i år afholdt på udstillingen ”3 days of 
design” i København. De nominerede blev fremvist i Molktes Palæ sammen med 10 
fremtrædende møbelfabrikanters udstilling af udvalgte produkter. Fra Herningsholm 
var nomineret Aksel Giovanni Larsen fra HTH som blev tildelt en flot 3. plads for sit 
skrivebord. Holger Frahm, Jesper Jespersen og Tommy Sørensen repræsenterede 
afdelingen ved overrækkelsen. 
 

• Træets årsdag er nu ændret til netværksdag og foregik i år fredag den 8/6 hos Kyocera i 
Sunds. Holger Frahm deltog i dagen og var med i en workshop om maskininvestering. 
En god og udbytterig dag. 
 

• Langtidsplan for afdelingen fremlagt Der vil fra efteråret blive tale om at 
hovedforløbene i afdelingen kommer til at køre med 2 spor på grund af den store 
elevtilgang som bl.a. kommer fra andre skoler.  
De 2 forskudte hovedforløbsspor får fuld effekt på alle hold fra 2020. 
 

• Der har været besøg fra arbejdstilsynet som ikke havde nogen anmærkninger til 
snedkerafdelingen.  
 

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

• Der er ansøgt om 110.000,- som nu er bevilget. Midlerne skal være opbrugt til 
opsøgende arbejde inden 31-01- 2019 
Planen er at midlerne delvist skal bruges af SKP instruktøren ved opsøgende arbejde, 
og hjælp til praktikplads søgning til kommende SKP elever. 
 

b. Rekruttering 
• 80 GF1-ere og 20 GF2 elever. (omtalt tidligere) Fordelingen på EUX og de enkelte fag 

kendes ikke p.t. 
 



 

4. Skolepraktiksituationen 
• Der er p.t. ingen skolepraktikelever i afdelingen, dog ankommer der 1 elev fra Århus i 

morgen 
At alle elever er ude på virksomhederne i korte aftaler eller VFU-aftaler skyldes 
primært indsats fra Tonny. 

 

5. Efteruddannelse 
• Der er ingen aktivitet på området, dog afvikles der nogle robot kurser. D.d. har det dog 

været nødvendigt at aflyse Robot håndteringskurset som var planlagt til næste uge pga. 
få tilmeldte. 
 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
• Der er nye bekendtgørelser for møbelsnedker og bygningssnedker som nu er adskilt i 2 

individuelle bekendtgørelser.  
Maskinsnedkeruddannelsen har også fået ny bekendtgørelse.  
Alle træder i kraft pr. 1/8 2018 
Bekendtgørelser og uddannelsesordninger er p.t. i høring.  
LUP-en revideres løbende. 
 

7. Næste møder: 
- Den 25/09 2018 kl. 10.00 til 12.00 i Herning. (Fællesmøde for Snedker og maskinsnedker) 
- Den 04/12 2018 kl. 13.00 til 15.00 i Herning  

 
 

8. Eventuelt 
• Ingen bemærkninger. 

 
Herning d. 12/06 2018 


