
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 16/06 2020 Tid: kl. 13.00 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  Aftrådt  

 Ove Nielsen ON 3f X   

       

Elevrepræsentant:      

 Einar Emil Relund, GF2  Herningsholm X   

       

Lærer repræsentant      

 Tommy Sørensen TS Herningsholm X   

      

Ledelses repræsentant      

 Rasmus Holten RAHO Herningsholm X   

       

Gæster:      

      

      

Referent: TS 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste maskinsnedkermøde d. 11/12 2019  

a. Godkendelse af referat: 

• Ingen bemærkninger. 

 

b. Opfølgning på beslutninger: 

• Ingen bemærkninger. 

 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten. 

• Einar fortæller om oplevelserne som elev under Corona nedlukningen hvor eleverne 

har modtaget nødundervisning i form af tegning, materialelære mm. Der er blandt 

eleverne delte oplevelser om tiden og strukturen hvor nogle elever oplever niveauet 

for højt, mens andre oplever kravene som lave.  

Efter genåbningen har holdene været afviklet som skiftehold med et formiddagshold og 

et eftermiddagshold. Det har fungeret godt og er de sidste 3 uger af forløbet nu 

sammenlagt til normaltid.  

 

  



 

b. Udvalget 

• Ingen officielle indlæg men KK roser RAHO for udsendt info under Corona nedlukning. 

Det har været godt at føle sig godt orienteret i udvalget. 

 

c. Skolen 

• Byggeriet. 

Projektet er udlagt til tilbudsgivning og der afventes nu tilbud retur. Der vælges 3 af 5 i 

løbet af sommeren. Jørgen Dahl er afgået på pension pr. 1/7 og afslutter dermed 

projekteringen. Der vil blive tilknyttet ekstern rådgiver til at styre udførelsen af 

byggeriet. (Kim fra Årstiderne.) 

 

• Medarbejdere. 

JOL udskyder beslutningen om at gå på halv tid til 01/01 2021. Han er derfor fortsat på 

ALR i efteråret 2020. Der arbejdes på at finde en overkapacitet til overdragelse.  

KNO vil være på fuld tid til november. KNO arbejder hovedsageligt hjemmefra men har 

også få timer på skolen.  

NIHS har været ansat siden 23/03 og har nu godt styr på SKP-afdelingen. Fra start har 

der været 21 SKP-elever som nu er reduceret til 17. 

Sigurd Karmark Larsen starter den 1. august som underviser. Sigurd underviser p.t. på 

Aarhus Tech og er bl.a. med til at indkøre nyindkøbt CNC maskine.  

Bemanding ift. efteråret kigges der p.t. på. 

 

• Eksamen for GF2 laves i denne omgang uden brug af ekstern censor men bedømmes på 

baggrund af den seneste periode samt deres Teknologiprojekt.  

Nogle elever forlænges på GF2 med 1-3 uger.  

 

• En enkelt elev har mistet sin aftale ifm. Covid19 og er efterfølgende optaget i SKP. 

 

• BRF håndværker kollegiet i Herning 

BRF fond med mange penge anvendes til at etablere håndværkerkollegier i hhv. 

Fredericia, Herning og Roskilde. Planen er at stedet i Herning kommer til at ligge 

sydvest for skolen bag murer/cykelafdelingen. 

Skolen har ingen økonomi i kollegiet, men støtter op om tiltaget og deltager gerne i 

projektet med viden og erfaringer. 

 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

• Der er givet afslag på ansøgningen i denne omgang. Dette er begrundet i at der 

tidligere er sendt midler retur som ikke var brugt. Yderligere begrundes afslaget med at 

beskrivelsen ikke ligger indenfor rammerne for AUB midler.  

Der kigges på kvalitetssikring af ansøgningerne.  

 

  



 

b. Rekruttering 

• Ansøgningstallet til GF2 er lidt mindre ift. Samme tid sidste år.  

Der er igangsat flere projekter for at skaffe flere elever til snedkeruddannelserne.  

I sidste uge var 6 voksne på besøg i et projekt ”Ufaglært til faglært”. Deltagerne her var 

i aldersgruppen 25-45 år. De var på skolen i 2 dage med formålet at få indblik og 

orientering og fagenes indhold samt udarbejdelse af RKV.  

Herudover fik kursisterne tilbud om forberedende undervisning. 

 

4. Skolepraktiksituationen 

• Situationen er at vi har 10 elever fra egne hold, plus 9-10 elever fra Aarhus Tech, hertil 

kom yderligere 5 elever som blev optaget i SKP af varierende årsager. Nogle kun i en 

kortere periode. 

Fremtidens situation er at der p.t. er 19 med forventning om ca. 17 når vi kommer til 

ferien. Hertil kommer 3-5 elever fra eget gf + 5-6 elever.  

Ud af denne mængde er 5 i dialog med virksomheder om praktikplads.  

Det forventes vi efter ferien lander på ca. 20 SKP-elever i alt. 

Der kigges på en alternativ lokation til SKP-afdelingen i efteråret. 

 

5. Efteruddannelse 

• Ligger stadig lidt stille, men der arbejdes på en aftale med Skive College om fælles 

udbud. AMU området og udbuddet vil også blive udfordret når byggeprocessen starter 

og strækker sig de næste 1½ -2 år hvor værkstedsfaciliteterne vil blive reduceret. 

 

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

• Ingen nye punkter her. Dog vil der komme en revision inden længe pga. udskiftning af 

engelskfaget med erhvervsinformatik. 

 

7. Valg af ny næstformand 

• Peer er stoppet grundet jobskifte. Ove Nielsen kontakter 3F Midtjylland og forhører sig 

om der evt. kan findes en repræsentant i det østjyske.  

Ove Nielsen indtræder nu som næstformand for LUU.  

 

8. Næste møder: 

- Den 15/09 2020 kl. 13.00 til 15.00 i Herning. (Fællesmøde for Snedker og maskinsnedker) 

- Den 08/12 2020 kl. 13.00 til 15.00 i Herning  

 

 

9. Eventuelt 

• Under evt. blev bl.a. drøftet: Sammensætning af elever - ældre, flere piger, flere med 

diagnoser. Gennemsnitsalderen er generelt stigende. 

 

Herning d. 16/06 2020 

Ref. Tommy Sørensen 

 


