
 

 
 
 
 
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Murer 
 

Dato:21-09-2020 
 

 Tid: kl. 10.00 til 11.30 Sted:28.26 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 

LUU:      

 Tommy Christensen TC 3 F X   

 Kim Rosengaard KR 3 F X   

       

 Stig Kristensen SK Dansk Byggeri X   

 Mikael Tandrup MT Dansk Byggeri X   

       

Elevrepræsentant:      

       

       

Lærer repræsentant      

 Poul Verner Jensen PVJ HHE X   

Ledelses repræsentant      

 Ole Halkjær Rasmussen OHR HHE X   

       

Gæster:   X   

   X   

Anita Toft ANTO HHE X   

      

Referent: Poul Verner Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde 24-09-2019  

a. Godkendelse af referat: Godkendt☺ 
b. Opfølgning på beslutninger: 

 

 

2. Meddelelser/orientering fra. 
a. Formanden: TC: Har været meget ophængt i en periode. Og har pt. Ikke et overblik over hvor mange 

virksomheder som er godkendt. 
 
 

b. Skolen: OHR: Grundet Corona har skolen været lukke for elever i ca. 2 mdr. Elever modtog online 
undervisning over TEAMS med stor succes.  
6 elever valgte at tage den fysiske svendeprøve og 7 elever det administrative svendebrev. 
Efterfølgende fik vi mulighed for at tage sidste års elever ind på skolen under Corona(H4). 



 

Vi kan med glæde fortælle at vi har ansat 2 nye folk på afdelingen, Karsten på fuldtid, som kommer 
fra Silkeborg og har været på Aarhus TECH i et år. Og Jacob er ansat som timelærer frem til jul. 
OHR er blevet ansvarlig for GF1-Bygge&Bo. Vi sender 2 murer og 1 flisemurer til 
regionsmesterskaber i SKILLS, som afholdes på HHE, den 7.-8. oktober. 
Status er at der er 20 elever til svendeprøve. 17 GF 2 13 på H 3. Og så er vi pt. Danmarks 3 største 

murerskole       
Herning skal afholde EURO SKILLES i 2024 det bliver stort. 
PVJ: Er kommet med i udviklingsgruppen til den nye Håndværkskollegiet som bygges lige bag ved 
murerafdeling, og forventes at stå færdig i 2024. 
Så har GF 2 igen været på BOOT CAMP i Laugesens have med stor succes igen.  

 
3.  
a. Praktikpladssituationen: ANTO: Lige nu er der flere pige som der stopper end der starter på 

erhvervsuddannelserne        Skolen har udsendt 250 breve til virksomhederne omkring tilskud, men 
desværre ganske få henvendelser. AUB midler er ansøgt igen, men vi har ikke hørt noget endnu. 
Lige nu er der fokus på voksenlærlinge grundet tilskudt. 

 
 

b. Godkendelser af virksomheder: OHR: Virksomhederne kan selv på bygud.dk søge om godkendelser 
til lærlinge. LUU medlemmerne kan også godkende virksomheder. Hos LUU er det MT og KC der 
godkender i samråd.  

 
 
 

4. SKP: OHR: Lige nu er der 3-4 elever on og off på skolen.  
 
 

5. Næste mødetidspunkt sendes. 
 
 

6. EVT: SK: Hvordan er det med EUX uddannelsen i forhold til praktikdelen. OHR: EUX er forlænget 
med et ½ år så den er tæt på 5 år i varighed.  

 
 
 

TC: Murerfestivalen er aflyst grundet Corona. Jeg deltager i LUU konferencen i Aabenrå/Aalborg?? 
 
OHR: Vi sender Rene til skuemesterkonference i Aalborg 5-10-2020 
 
 

Endnu engang tak for et godt møde       
 

 
  

 


