
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 18 juni 2019 Tid: kl. 14.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 7.422 – Skolehjemmet 

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:      
 Emma Emilie Østergaard EEØ GF2 - elev  X  
       
Lærer repræsentant      
 Tommy Sørensen TS Herningsholm X   
Ledelses repræsentant      
 Holger Frahm HF Herningsholm X   
 Martin Lyhne Holmgaard MLH Herningsholm X   
      
Gæster:      
      
      

Referent: TS 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 26/03 2019  
a. Godkendelse af referat: 

• Punkter fremført af elevrepræsentanten er ført videre i systemet. Vanddispenser 
tænkes ind i byggesagen. 

• Udsugning i byggeriet bør sikres effektivitet mod fare for brand. 
Ellers ingen bemærkninger. 
 

b. Opfølgning på beslutninger: 
• Ingen bemærkninger. 

 
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Udvalget 

• Ingen punkter/bemærkninger. 
 

b. Skolen 
• Status på elevsituationen.  HF orienterer om, at der stadig er stigende tilgang til 

snedkerafdelingen både til GF2 og også flere elever fra andre skoler, der vælger at 
gennemføre deres hovedforløb på Herningsholm. Effekten er at det giver et meget 
travlt efterår formentlig med 2 hold GF2 plus udvidelse med afvikling af flere 



 

hovedforløb. Det er derfor besluttet, at sætte gang i proceduren for at ansætte endnu 
en underviser til afdelingen. 
  

• Talent Camp. Der vil i lighed med tidligere år blive afviklet talentcamp i uge 27 med 
deltagelse af elever fra hele landet. Herudover deltager der en del udlændinge bl.a. fra 
Hviderusland kommer en delegation på 14 personer, hvoraf de 5 er deltagere i 
forskellige fag, resten er trænere, chaufører og en tolk. Der er tilmeldt 1 deltager til 
snedkerfaget og en personlig træner. 
MLH modtager mange eksterne gæster i løbet af ugen som bliver præsenteret for 
talentcampen ved en rundvisning. 
 

• Udvidelsen af snedkerafdelingen med ca. 1200 m2 undervisningsfaciliteter er igangsat 
og undervejs. Byggesagen ligger p.t. ved kommunen og afventer godkendelse.  
 

• Udstyr. Til byggeriet hører også udskiftning af ældre slidte maskiner og udvidelse af 
maskinparken, som også er sat i værk. I første omgang udskiftes en del af de ældre 
udslidte maskiner. 
 

• Præmiering. Den 25. maj var der præmiering af årets bedste svendeprøver i 
maskinsnedkerfaget og det foregik i år på Charlottenborg i København under 
afviklingen af eventen ”3 days of design”. De udvalgte elevers opgaver blev 
præsenteret på en udendørs udstilling i slotsgården. Afdelingen havde i denne gang 1 
elev repræsenteret ved Rico Skriver Pedersen, som blev udlært hos OneCollection i 
Ringkøbing. Rico blev præmieret med en 3. plads som udløste en præmiesum på 
10.000 kr. 
 

• Svendeprøver. Der er fra ledelsen på Herningsholm fremsat ønske om at ”highlighte” 
afviklingen af svendeprøver, så de bliver mere synlige i offentligheden. Derfor foreslås 
en ny afvikling af svendeprøve festlighederne, således de udvides med en fællesdel 
hvor fagene murer, tømrer og snedker samles og der inviteres eksterne talere der 
sammen med skolens ledelse er med til at løfte dagen. Såvel før som efter denne 
fællesdel vil der foregå faglige aktiviteter i de respektive afdelinger. Det er tanken at 
disse aktiviteter i videst mulig omfang skal foregå i værkstederne så gæsterne kommer 
så tæt på som muligt. MLH orienterer om baggrunden for ændringerne fra ledelsens 
side. Ideen er at slå det stort op så det giver genlyd i branchen. Udvalget er positivt 
indstillet til ændringen. 
 

• HF meddeler at han fratræder stillingen som uddannelsesleder pr. 31/07 hvor han går 
på efterløn. Der er taget skridt til at ansætte Holgers efterfølger som skal tiltræde 
stillingen pr. 1 august. 
 

c. Elevrepræsentanten 
• Elevrepræsentanten har meldt afbud pga af travlhed med afsluttende teknologiopgave 

og har meddelt, der ikke er nye emner til punktet. 
 



 

 
3. Praktikpladssituationen 

b. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
• Afdelingen har en igangværende bevilling som skal afsluttes pr. 30/06. Der er endnu 

ikke lavet en samlet opgørelse over forbruget, men af tidsmæssige årsager vil det ikke 
være muligt, at få brugt hele puljen i denne omgang.  
 

 
c. Rekruttering 

• Det ser for efteråret godt ud med ca. 100 elever der har søgt ind på GF1 Bygge & bo. 
Det er en stigning i forhold til 2018 hvor der var 70 elever tilmeldt. Hertil kommer et 
efterår med en hel del EUD10 elever fra både Herning og Ikast-Brande kommuner.  
I afdelingen oplever vi stadig elever, der overføres fra både Syddansk Erhvervsskole og 
Århus Tech.  
 

 
4. Skolepraktiksituationen 

• Der er i øjeblikket ca. 3-4 SKP elever i afdelingen. (møbelsnedker)  
 

 
5. Efteruddannelse 

• Afdelingen udbyder 3 ugers robotkurser i efteråret.  
De træfaglige AMU kurser har gennemgået en revision, som har resulteret i færre 
kursustitler ved sammenskrivning af flere titler. 
 

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

• Der kommer en ny bekendtgørelse for uddannelsen til ikrafttræden 01/08/19 hvor 
talentsporet skrives ud og Produktionsassistenten ændres til at være et selvstændigt 
speciale. Der vil herefter ikke længere være trindeling på uddannelsen.  
Der arbejdes på udarbejdelse af en ny LUP for uddannelsen. 
 

 
7. Næste møder: 

- Den 24/09 2019 kl. 13.00 til 15.00 i Herning. (Fællesmøde for Snedker og maskinsnedker) 
- Den 10/12 2019 kl. 13.00 til 15.00 hos Jeld-Wen A/S, Nystedvej 2, 7400 Herning 

 (Mødetid kl. 12.15 hvor Jens Jørgen byder på en bid mad.) 
 

 
8. Eventuelt 

• Ingen bemærkninger 
 

Herning d. 24/06 2019 


