
 

Referat 
 
Dato 25. august 2020 
Mødeleder Søren Steffensen 
Ordstyrer Kaj Bendixen 
Referent Søren Steffensen 
Lokale 7.422 
Forplejning Kaffe og brød 

 
Deltagere : Søren Steffensen, Leif Kloster, Kaj Bendixen, Kaj Brunsgaard, Mogens 

Johansen, Henrik Nielsen. 
 
Afbud  : Jan Henriksen, Martin Holmgaard 
 
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 
 

☐ ☒ ☐ Kaj 
Bendixen  

13.40 
 
 
 

Orientering fra formanden 
 

• Godkendelse af virksomheder 
• Lysdahl Maskinfabrik, Horsens 2 lærlinge 

Industrteknik 
• J Nielsen Design, Horsens 2 lærlinge Industriteknik 
• Nyt fra UG1 
• Skills er ikke aflyst endnu, men man er spændt på om 

det bliver gennemført. Man vil under alle 
omstændigheder, men med gennemførelse på 
skolerne. 

• Man har snakket om ny svendprøver. 
• EUX var også oppe – vil gerne have at der står EUX 

på svendebrevet.  
 

☒ ☐ ☐ Kaj 
Bendixen   



 

13.50 Orientering fra skolen på EUD-området 
Industriteknik v/Søren Steffensen 
 

• Status på elever 
• 33 på GF1 og 17 på GF2 
• Aktivitetsniveau 
• Kører lokale mesterskaber og Regionsmesterskaber 

her i efteråret.  
 

☒ ☐ ☐ Søren  

14.10 
 
 

Orientering fra skolen på EUD-området 
Smed v/Søren Steffensen 
 

• Status i smedeafdelingen 
• Niels Pank har opsagt sin stilling, og der er er ved at 

blive rekrutteret en ny. Der er indtil videre er der indsat 
en konstitueret leder.  

• Status på elever 
• 6 elever på GF2 

 
 
 

☒ ☐ ☐ Søren 

14.30 
 
 

Nyt medlem i LUU 
 

☒ ☐ ☐ Søren 

15.00 
 
 

Nyt fra Virksomhedscenteret 
- Suppleringsmoduler for faglærte maskinarbejdere og 

industriteknikere – baggrund, indhold og markedsføring 
- Gennemgang af mulighederne for arbejdsløse med 

opkvalificering. Supplerings moduler inden for Industriteknik.  
- Støtteordninger for Ufaglært til faglært 
- Leif orientere om muligheder for tilskud – dette powerpoint 

bliver rundsendt.  
 

☒ ☐ ☐ Leif 

15.15 
 
 

EVT 
 

☐ ☐ ☐ Alle 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Steffensen, Uddannelsesleder Industriteknik 
 
 

 


