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geri 

   

Johnni Kenneth Christen-
sen 

JKC 3F    

Elevrepræsentant:      

 Nicklas Stærke (Sn) NS HEG    

Lærer repræsentant      

 Tommy Sørensen TS HEG    

 René Byskov REB HEG  x  

Ledelses repræsentant      

 Uddannelsesleder 
Rasmus Holten 

RAHO HEG x  x 

 Uddannelseschef 
Rikke Nielsen 

RN Aarhus 
Tech, GF2 
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Herning, 30/8-2022 



 

 

• Referat fra seneste møde 

  

a. Godkendelse af referat: 

Godkendt 

 

b. Opfølgning på beslutninger: 

 

• Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten (afbud) 

Til det store samlede LUU møde oplevede vi manglende ge-

nerel opbakning fra elever til skolens LUU`er. 

Forslag bliver nævnt om, man kan spørge elevrepræsentan-

terne hvorfor de ikke kan komme. Er det nu fordi det er øko-

nomien der afholder dem fra at deltage? I så fald skal vi så 

have søgt nogle midler der kan bakke op om det? JKC un-

dersøger ved 3F om de har midler til elevrepræsentanter. 

 

b. Udvalget, kort runde, hvor hver især giver et billede af hvad 

der ”fylder” lige pt. 

Rikke konstaterer byggeprojekter der kommer ophævelser på 

og dermed mister man elever og hun mener at det kan skyl-

des de korte aftaler ikke er der.  

Man har lånt lærere fra Tradium fordi de mangler elever.  

På snedker er der godt gang i den modsat alle andre retnin-

ger på skolen i Århus. 

Svend: staten er presset med økonomi, og det mærkes også 

hos dem.  

Klaus: Ikke travlt. Kæmper med varer der ikke kommer hjem, 

fx MDF stiger meget. Man hører på vandrørene at der er fa-

brikker der snart må lukke pga. overproduktion alle steder. 

Strøm og gasregninger skal jo også betales.  

Layla:  

Der er heller ikke meget og lave, dog gang i danskundervis-

ningen.  

 

Vi snakker om bæredygtighed, hos Laila har de vendt et stort 

minus på deres affaldsbudget til et plus, da alt sorteres. Så 

det er et forslag til at gøre mere på det område.  

I snedkerafdelingen på HEG har vi set meget på materiale-

optimering, fx ved at låse træet inde, så læreren er med til at 

guide eleven i den optimale anvendelse af træet. Det afgivet 

et godt resultat på afdelingens budget af hårdttræ.  



 

 

Hver måned kommer man rundt i skolen afdelinger og kigger 

på hvilke små tiltag har man gjort for at fremme bæredygtig-

heden, fordi man fokuserer mere på at mange små tiltag, som 

kan udvikle sig og så det samlet set giver større resultater.  

 

c. Skolen 

Man skal hjælpe militæret med konstabeluddannelsen, hvor 

man gennem HEG bl.a. skal varetage grundfagsundervisnin-

gen og udvikle fagene til samspil med militærets øvrige ind-

hold.  

 

Forretningsordningen: RAHO går i arkiverne for at få fulgt op 

på den.  

 

Byggeriets fase 3 nærmer afslutning og gennemgang i uge 38. Derefter 

maskinflytning og tilkobling af udsugning uge 40. Der kommer en invita-

tion til åbning fredag 4. november og alle LUU får en invitation samt de 

ca. 170 virksomheder vi har samarbejdet med de seneste 5 år + div. In-

teressenter. 

Renovering af klasselokaler løber fra uge 38-50, samtidigt med renove-

ring af omklædningsforhold, der giver ligelige forhold for både mand og 

kvinde både som ansat og elev eller kursist. 

 

Medarbejdere 

Vi har i dag forlænget vores jobprøvning med Janusz, assistent på 

værkstedet, med 3 måneder. Han er pt. på 11 timer ugentligt og vi har 

et godt samarbejde med alle involverede parter. 

1/10 starter Janni Christensen (JADC), som underviser på fuld tid. Ud-

dannet maskinsnedker, haft en del år ved Rolighed Humania, seneste 

2,5 år v. FGU Ikast. 

Alle involverede i DEP kommer afsted dette forår, SIKL, NIHS og KJEN 

og deres moduler til foråret kigger vi allerede på ift. planlægningen. Vo-

res kommende medarbejder JADC skal også afsted på et tidspunkt.  

 

CHKS starter hver 2. fredag op med special-træning og fordybelse for 

de elever der vil noget ekstra. Tilbuddet er for SKILLS elever hvor virk-

somhederne har bakket utroligt godt op. Det samler ca. 10 elever der 

kommer fra 09-15.00 og træner SKILLS. (også selvom man ikke skal 

deltage til DM) Et lignende tilbud har kørt for vores EUX elever fra 12-

15 hver fredag. Der kan være elever der ikke kan være med i disse 

tidsrum, men det er også lagt op til at man kan komme i det tidsrum 

som det nu kan lade sig gøre for de elever der på fredagene er i virk-

somheden.  



 

 

 

Vi har et løbende fokus på økonomien i afdelingen, specielt grundet 

byggeriet og øgede materialepriser. Kender nogen til hvor man kan 

søge midler til det ekstra til eleverne, sponsor eller fonde til f.eks. bord-

fodboldbord til eleverne eller andet så sig til. 

 

Møb+byg regionale skills bliver lavet til udtagelse da Skive og EUC 

Nord kun kan deltage med 1 elev hver og alle er økonomisk presset 

samtidigt med at der er et stort pres for at skolerne skal deltage i 

SKILLS. Igen – ville I kunne se mulighed I at hvis skolerne gik sammen 

så spurgte virksomheder om støtte til f.eks. materialer til Skills træning 

eller konkurrencer? 

 

Talentcamp er et tiltag der er værd at nævne, da vi i 

år havde lavet et program, der bød på flere gæsteun-

dervisere end tidligere, bla. Videncenteret, hvor der 

blev undervist i formspænd, og rådgivning til  

skillscenter. Der var 6 Shapers, en Goliat, som er en 

fræser der er en lille cnc styring på. Der var en laser-

cutter, som gav nogle nye nysgerrige blikke fra både 

elever og underviser. Der var også 4-5 3D printere, 

som vi har fået lov at afprøve på stoleforløbet. Der 

var 2 lokale virksomheder, som fx en virksomhed 

som brugte tæpperester til at lave presset pladematerialer:  

 

• Praktikpladssituationen: 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Leif Kloster (LK) har fået flere timer at arbejde for på Snedker-

uddannelserne, så hans projekter kører fortsat og han når at 

bruge de midler vi fik i foråret 

b. Rekruttering 

GF1 har et stigende optag på knap 15%, hvor vi også ser en 

øget interesse i snedkerfaget. 

GF2 er et normalt hold på 24. Vi kunne godt ønske det større 

men som tidernes generelle optag er, så er vi tilfredse. 

 

• Skolepraktiksituationen 

Pt. 1 til HG, 1 H4, 1 på barsel, 1 sygemeldt og 4 på værkstedet. 

 

• Efteruddannelse 

AMU er ikke en død sild, men vi mærker ikke meget spræl eller aktivi-

tet. Vi kigger i efteråret på udvikling af suppleringsmoduler for faglærte 



 

 

der skal godkendes som AMU. Der vil være moduler af 2 eller 3 ugers 

varighed i stedet for 2, 3 eller 5 dages kurser som vi kender det i dag. 

Vi tror på en større læring for den enkelte kursist og på en samlet øg-

ning af kvalitet af kurserne samt bedre mulighed for underviser at lave 

forløb der binder f.eks. tegning, programmering og CNC bearbejdning 

sammen. Vi har ”testet” ideen af på forskellige virksomheder og tilbage-

meldingen er meget positiv. 

 

Kommentar fra Johnni til ovenstående: Han mener at der er mange der 

har brug for at man hurtigt inden for fx 14 dage har brug for at kunne 

sende nogle afsted. RAHO nævner at der arbejdes på at lave ordnin-

ger, hvor kursister kan komme med på sammen med undervisningen 

på hovedforløbet, som passer ind i behovet hos virksomhederne. Det 

kunne fx være CNC kørsel, overfladebehandling eller skæredata.  

 

• Gennemgang og indberetning af den lokale undervisningsplan 

(LUP) 

Har ikke været ændringer – dog sikrer LM løbende om nye bekendtgø-

relser ændrer noget. 

 

• Evt. 

Vi gør mere ud af festligholdelsen af svendeprøveafslutningen, 
hvor vi afholder et fællesarrangement med murer og tømrerlær-
linge. Hernings borgmester kommer og afholder taler.  
Man laver på den anden side af vejen et 3D-center og et fit-
nesscenter, hvor både elever og lærere kan anvende det, og 
man kan drage det ind i undervisningen, derfor er Nordlyset luk-
ket og vi vil fremover fejre H6 i eget værksted. 
 

• Næste møder: 

 
12/12, Snedker 
13/12, Maskinsnedker 
7/3, Fællesmøde 
 

• Godkendelse og underskrivning af LOG-bøger, uden bemærk-

ninger. 

 

• Rundvisning for interesserede 

 
 
 



 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Holten 
Uddannelsesleder, Snedker 


