
REFERAT 
 
Dato 19. maj 2020 
Mødeleder Søren Steffensen 
Ordstyrer Kaj Bendixen 
Referent Søren Steffensen 
Lokale 7.422 
Forplejning Kaffe og brød 

 
Deltagere : Søren Steffensen, Niels Pank Hansen, Leif Kloster, Kaj Bendixen, Kaj 

Brunsgaard, Jan Henriksen, Mogens Johansen, Henrik Nielsen. 
 
Afbud  :Jess Christensen, Martin Holmgaard, Mogens Johansen 
 
Møderegler: 

• Start til tiden/ stop til tiden 
• Luk for Outlook under mødet 
• Hvordan bruges mobil og PC under mødet?  
• Hvordan kommer du med inputs under mødet? 
• Pauser i løbet af mødet? 
• Parkering af temaer der ikke vedrører dagsorden på P-plads 
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Velkomst og godkendelse af referat v/formanden 
Referat fra sidste gang godkendt.  

☐ ☒ ☐ Kaj 
Bendixen  

13.40 
 
 
 

Orientering fra formanden 
 

• Godkendelse af virksomheder 
• Give Steel forhøjer godkendelse af antal lærlinge til 

25 stk. smedelærlige. 
• Kynde og Toft har fået ny godkendelse af 2 

industriteknikerlærlinge. 
• Nyt fra UG1 
• Intet nyt fra UG1 

 

☒ ☐ ☐ Kaj 
Bendixen   



REFERAT 
13.50 Orientering fra skolen på EUD-området 

Industriteknik v/Søren Steffensen 
 

• Status på elever 
• Vi har mistet ca. 5 elever under nedlukningen. Det er 

elever der har haft svært ved at fastholde sig selv i 
undervisningen her hvor det har været online.  

• Aktivitetsniveau 
• Det ser ud til at vi får samme antal elever ind på GF1 til 

august, som der var sidste år. Vi kender ikke helt 
fordelingen endnu på uddannelserne – cykel, smed og 
industriteknik.  

 

☒ ☐ ☐ Søren  

14.10 
 
 

Orientering fra skolen på EUD-området 
Smed v/Niels Pank Hansen 
 

• Status på elever 
• Der er været lidt fra fald på GF2 her under 

nedlukningen. Det har været svært at holde alle elever 
i gang nu her hvor det har været online. 

• Aktivitetsniveau 
• Orientering omkring tiltag ifb. med Corona. 
• Der har ikke været de store problemer med vores 

hovedforløbshold – for både smed og industriteknik, 
har vi kunne flytte lidt på det, for at få det til at gå op. 
Som det ser ud nu, har vi styr på det, og tilbage på den 
oprindelige plan når vi kommer et par uger ind i august.  

 
 

☒ ☐ ☐ Niels 

14.30 
 
 

Nyt medlem i LUU 
Kunne desværre ikke komme 

☒ ☐ ☐ Søren 

15.00 
 
 

Nyt fra Virksomhedscenteret 
Leif fortæller om den indsats vi skal i gang med nu her oven 
på corona-krisen og de muligheder der ligger for 
virksomhederne i at få tilskud til at få voksenlærlinge ind. Det 
kan være som Uddannelsesløft, eller Åben uddannelse. Leif 
sender en skrivelse ud til udvalget men en guide. 
Vi snakker videre om det på næste møde.  
  

☒ ☐ ☐ Leif 

15.15 
 
 

EVT 
 

☐ ☐ ☐ Alle 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Steffensen, Uddannelsesleder Industriteknik 
 
Niels Pank Hansen, Uddannelsesleder Smed 
 

 


