
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 04/12 2018 Tid: kl. 13.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 7.422 – kollegiet 

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:      
 Rasmus Richterhausen (GF2)     X 
       
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS Herningsholm X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF Herningsholm X   
       
Gæster:      
      
      

Referent: TS 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 25/09/2018  
a. Godkendelse af referat: 

• Punktet vedr. løsning af pladsproblemerne, som omtalt i seneste referat vil blive 
meddelt afdelingen på et møde inden jul 2018.  
 

b. Opfølgning på beslutninger: 
• Ingen beslutninger til opfølgning. 

 
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Udvalget 

• Ingen indlæg. 
 

b. Skolen 
• HF kan meddele at Karsten Kousgaard fra Nobia Danmark (HTH) er blevet valgt ind i 

Træets Uddannelsesudvalg og indtræder også som skuemester. Karsten fortsætter 
gerne sit virke i LUU, men vil gerne om der kan tages hensyn til at fremtidige møder 
afholdes om eftermiddagen. 
 

  



 

• Siden sidst.  
HF orienterer om skolens anlagte strategiplan og fremviser en udarbejdet planche som 
er rundsendt til alle afdelinger. Planchen indeholder flere forskellige udsagn og 
overskrifter som alle refererer til de 4 overordnede strategipunkter. Planchen er tænkt 
som inspiration til medarbejdere på tværs af skolen. Nogle fokuspunkter er mere 
relevante end andre for den enkelte afdeling og nogle er fælles for alle afdelinger. HF 
udpeger nogle områder som afdelingen i øjeblikket arbejder med samt nogle som er 
generelt for hele skolen. Skolen har fået nyt logo og skolens navn er ændret til 
”Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier”. HF omdeler brochurer og pjece. 
 

• I forbindelse med regionskonkurrencen forud for DM i skills, var der denne gang 
desværre kun en maskinsnedkerelev der kvalificerede sig til DM i 2019. De 4 øvrige 
kommer alle fra Skive College.  
 

• I forbindelse med afvikling af Snedkernes dag (About Wood) på Trapholt var afdelingen 
i år repræsenteret med hele 4 elever ud af de 15 udstillere fra hele landet. 
Herningsholm er som udgangspunkt tildelt 2 pladser, men da andre skoler ikke kunne 
stille med udstillere fik vi muligheden for 2 ekstra pladser. Kriteriet for at komme i 
betragtning er at svendestykket skal have opnået medalje ved bedømmelsen. 
 

• EUX. Afdelingen har en EUX-elev som dimitterer fra gymnasiefagene den 21. december. 
Eleven skal efterfølgende afslutte sine EUD-fag med et H4 forløb samt svendeprøve 
med afslutning til august-september 2019. HF fremlægger en artikel fra fagbladet Træ 
og Industri (Oktober udgaven) hvor EUX-uddannelsen er omtalt.  
Det efterfølgende hold EUX-elever er på 3 elever fordelt med 2 maskinsnedkere og 1 
møbelsnedker. 
Der var generel drøftelse af hvilke parametre der gør at snedkeruddannelsen tiltrækker 
relativt få elever. Det blev også drøftet hvilke muligheder faget har for at gøre 
uddannelsen attraktiv og højne virksomhedernes villighed til at tage EUX elever. 
 

• Skolen har fået henvendelse fra Århus Tech som ønsker at søge godkendelse til at 
udbyde maskinsnedkeruddannelsens grundforløb. Århus Tech har i forvejen 
godkendelse til brundforløb på snedkeruddannelsen og Herningsholm har et godt 
samarbejde om eleverne, der kommer her på hoveforløbene. Århus Tech har 
fremsendt et høringsbrev med planerne til skolerne i Vejle, Skive og Herning samt det 
faglige udvalg for Træets uddannelser.  
HF har udfærdiget og fremsendt et svar til Århus Tech, hvori der gives udtryk for at 
Herningsholm ikke har nogen indvendinger mod at Århus Tech godkendes til 
uddannelsens grundforløb. Det vurderes at et bedre udbud i det østjyske vil gavne 
maskinsnedkerfaget generelt, og formentligt på sigt vil give flere faglærte til branchen. 
Snedkerafdelingen ser frem til at udbygge samarbejdet med Århus Tech og tage godt 
imod de elever der ønsker, at fuldføre deres uddannelse med hovedforløbene på 
Herningsholm. Træets uddannelser har også tilkendegivet et ønske om at Århus Tech 
tildeles godkendelsen til grundforløbet.  
 



 

• Maskinsnedkerbogen er under udvikling som Webbog. Tommy Sørensen deltager i 
arbejdet som nu er i den første af fire faser. Første fase er planlagt til udgivelse omkring 
sommeren 2019. Arbejdet forventes afsluttet medio 2020. 
 

• Svendeprøverne til marts består af i alt 20 elever, fordelt på 11 maskinsnedkere,  
2 bygningssnedkere og 7 møbelsnedkere. De 11 maskinsnedkere er første hold hvor 
alle skal aflægge prøve efter 2015 bekendtgørelsen med mundtlig overhøring i 
teoretisk stof som erstatning for den tidligere skriftlige teoriprøve. 
 

• Snedkerfagets fællesudvalg afholder ordinært møde på Herningsholm mandag den 10. 
december om formiddagen med efterfølgende møde med LUU for snedkerfaget.  
HF vil på mødet fremføre et forslag om at flytte grundfaget engelsk til grundforløbet og 
grundfaget teknologi-F til hovedforløbet. Derved kan begge grundfag der ikke er 
direkte fag-faglige med eksamen afvikles på grundforløbet hvilket giver større 
fleksibilitet på hovedforløbene når der her ”kun” skal afvikles fag-faglige fag. Yderligere 
vil det passe bedre med den internationale linje således at engelskfaget bliver placeret 
før og ikke efter eleverne har haft ophold i udlandet. En mulighed kan være at 
fastholde teknologifaget på F-niveau for den ordinære uddannelse og give mulighed for 
at hæve faget til E-niveau for Talent-elever og Internationale elever.  
Der er også den mulighed at snedkeruddannelserne helt fravælger engelsk på den 
baggrund, at der kun er meget få elever, der ikke søger merit. 
LUU finder ideen rigtig god og bifalder dette. Der gives udtryk for, at flere elever har 
følt sig presset og frustreret imod slutningen af hovedforløbene, når der både er 
engelsk eksamen (H5) og svendeprøven (H6) at tænke på. 
 

c. Elevrepræsentanten 
• Ikke mødt frem. 

 
3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
• Den opsøgende virksomhed er blevet intensiveret. HF fremviser plan over 

virksomheder der er udvalgt til besøg i løbet af den kommende tid. Indsatsen deles 
mellem HF og SKP instruktør Tonny Madsen.  
 

b. Rekruttering 
• Elever fra GF2 der mangler praktikplads har udarbejdet kartotekskort som kan 

udsendes til interesserede virksomheder med henblik på samtale og/eller 
praktikperiode. Kartotekskortene på elever der måtte mangle praktikplads medbringes 
også i det opsøgende arbejde. 

 
4. Skolepraktiksituationen 

• Der er p.t. 2 møbelsnedkere i skolepraktik. En af disse afslutter sin uddannelse med 
svendeprøve til marts 2019, og den anden er elev fra den nyligt lukkede virksomhed 
ITAB i Snejbjerg.  Der arbejdes i øjeblikket på at skaffe en ny plads til ham. 
 



 

5. Efteruddannelse 
• Der starter en IGU elev fra Nobia Danmark til januar sammen med det nye GF2 hold. 

IGU eleven skal have 2 uger AMU-kurser der må strækkes til 3 uger.  
Forløbet kan forhåbentligt ende med en uddannelse som maskinsnedker på ordinære 
vilkår. 
 

• Der planlægges styrkesorteringskursus for virksomheden Frøslev træ i uge 8 med 
gæsteunderviser Tommy Hansen som hyres til at forestå forløbet. Tommy har mange 
års erfaring med afvikling af disse kurser og har bistået skolen før. Kurset kommer til at 
foregå ude på virksomheden. 
 

• Indenfor AMU-området er der igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at samle 
de meget korte kurser til ugeforløb. Mængden af kurser reduceres fra ca. 90 
kursustitler til ca. 45 titler af minimum 1 uges varighed.  
Alle Amu-kurser skal ifølge AMU-reformen afsluttes med en test som lægges til grund 
for udstedelse af kursusbevis. Arbejdet med omstruktureringen skal efter planen være 
klar i januar 2020. 
 

• Generel drøftelse af et manglende overblik over hvilke kurser der kan vælges og det 
bureaukratiske system der følger med tilmelding og ansøgning af tilskud når man 
ønsker at benytte sig af systemet. Bred enighed om at det er med til at afholde mange 
fra at vælge kursustilbuddene. HF anbefaler at kontakte konsulenten ved snedkernes 
uddannelser Ole Østergaard der er ansat til at varetage området.  
Ole kan træffes på mailadressen: AMU@snedkerudd.dk  

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

• LUP-en for snedkeruddannelserne ligger nu på skolens hjemmeside. Skulle der ske 
ændringer med f.eks. flytning af fagene engelsk og teknologi vil planen blive revideret. 
 

7. Næste møder: 
• Fællesmøde for Snedker og maskinsnedker afholdes  

Tirsdag den 26/03 2019 13.00 – 15.00 
 

• LUU møde for maskinsnedker afholdes  
Tirsdag den 18/06 2019 kl. 13.00 – 15.00  
 

8. Eventuelt 
• Klavs Klarskov meddeler at han er fratrådt stillingen som produktionschef hos 

Multiform pr. 1. november 2018. Klavs er samtidigt indtrådt som kvalitetschef samme 
sted. Klaus fortsætter som medlem af det lokale udvalg. 

 
Herning d. 05/12 2018 
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