
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 4/9 
Forplejning: 
Morgenkaffe & brød 
 

 Tid: kl. 9.00 til 11.00 Sted: Konferencerummet, Agroskolen 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Ref.: 
LUU:     
 Dan Jeppesen  DJ 3F – Herning    
 Vagn Korshøj VK 3F –Skjern   
 Henrik Andersen HA 3F – Bjerringbro   
 Martin Rohde Andersen MRA LU – Midtjylland   
 Alex Ostersen  AO GLS-A / Vestjylland Landboforening   
 Dirk Millenaar  DM Herning Ikast Landboforening     
 Martin Alstrup  MA Familielandbruget Vest - Jylland    
 Morten Agger MAG Lemvigegnens Landboforening    
        Jacob Søndergaard Skals JSS Holstebro-Struer Landboforening   
 Elevrepræsentant:  Kristian Blaabjerg   
   Agroskolen   
Lærerrepræsentant: 
 Brian Grenaa Christensen BC Agroskolen  X 
Ledelsesrepræsentant:     
 Jeppe Bomann JEBO Uddannelsesleder X  
Gæster: 
 Martin Lyhne Holmgård MLH Uddannelseschef   
      
   

Dagsorden: 
1. Præsentationsrunde 

Alle præsentere sig og byder Jakob Skals velkommen fra Holstebro-Struer Landboforening. 
Jakob er valgt ind efter at UCH valgte at lukke deres landbrugsuddannelse.  
 

2. Referat fra seneste møde d. 8. maj 2019   
a. Godkendelse af referat 
b. Opfølgning på beslutninger 
Referat bliver godkendt uden bemærkninger og der er ingen beslutninger, som skal følges op på. 
 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 
Ingen. 
b. Skolen 
Jeppe fortæller at vi på skolen har fået mere liv, efter sommerferie fordi tekniks EUX fra alle 
Herningsholm Erhvervsskoles erhvervsuddannelser kommer ind på Agroskolen og får deres gymnasie 
fag. – Det skulle også gerne kunne give et bedre studiemiljø. 
Der ud over er der på Agroskolen blevet ansat en ny kvæglærer, som hedder Bent.  



 

Bent er tidligere økologisk landmand med kvæg og inden han blev ansat på Agroskolen har han 
undervist på Grindsted Landbrugsskole. 
Jeppe meddeler at der ikke er startet ny GF2 eller GF1 pga. for får tilmeldte og dem som der var, 
meldte fra i sidste øjeblik.  
Der bliver drøftet hvilke årsager der kan være skyld i at, der er frafald på uddannelsen og hvilke 
løsninger vi skal arbejde med fremadrettet for at gøre uddannelsen attraktivt. 
c. Elevrepræsentanten 
Kristian kommer med ros til lærerne og specielt Bent er de blevet glade for, trods han kun har været 
her et par måneder. 
Der ønskes mere liv om aftenen på skolen. 

 
4. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
Der er søgt midler hjem til at forbedre praktikpladssituationen og arbejde med at få eleverne til at 
være mere mobile. 
b. Rekruttering. 
Der har været et faldende optag på grundforløbet, men til gengæld har flere søgt ind på 1 og 2. 
hovedforløb. 
   

5. Efteruddannelse 
Der bliver undersøgt hvilke former for efteruddannelse der er et marked for og hvordan det kan 
strikkes sammen. 
 

6. Ny arbejdsform i udvalget  
Der drøftes hvordan medlemmerne i udvalget bliver bedre inddraget til at hjælpe med at løfte de 
opgaver der ligger i at rekrutterer flere elever.   
 

7. Næste møde: 
4. december 
4. marts  
 

8. Eventuelt 
Der bliver spurgt hvorfor der ikke blev kørt produktionsleder alligevel, nu når det var meldt ud. 
Problematikken ligger i at eleverne som meddelte at de kom, meldte sig til på andre skoler og der var 
derfor ikke, et potentiel marked.     

 
 


