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• 7 minutters rundvisning i nye lokaler 

 

Rasmus:  

Vi er begyndt at låse vores massivtræ inde og træ kan kun udle-

veres ved godkendelse af lærere. Det forventes at spildet bliver 

minimeret og dermed stor besparelse på den del.  

 

 

 

• Referat fra seneste møde 

  

a. Godkendelse af referat: Intet at bemærke 

 

b. Opfølgning på beslutninger: Ingen kommentarer 

 

 

• Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten  

 

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

der ”fylder” lige pt 

 

Jørgen: Fortæller om en ansøgning fra virksomhed som søger 

godkendelse til lærling. Problem at virksomheden ikke er med 

faglært personale. Der er kun ham selv, men er ikke faglært. Jør-

gen spørger om hvad vores holdning er, når der ikke er faglærte.  

 

En anden blev afvist fordi det var mere relevant at bruge en ma-

skinsnedker, hvilket virksomheden ikke var afvisende overfor, så 

der søges på ny.  

 

c. Skolen 

 

Byggeriet:  

Gennemgang torsdag 16/6 af byggeriets etape 2, som er ombygningen 

af de ”gamle lokaler” og påbegynder maskinflytning fra værksted 2 til 1 

+ alle maskiner der har været i depot siden indflytning i etape 1. 

Med fælles hjælp er vi rimeligt på plads i samleværksted og maskin-

værksted 1 inden sommerferien. Lak og olierum etableres i uge 31+32 

og så starter ombygning af maskinværksted 2, der deler 1 og 3, samt 

området for bygningssnedkere samt klasse værelset i værkstedet. 



 

 

Den gamle undervisningsfløj renoveres i 2 etaper. 1 etape før sommer-

ferien og 1 efter.  

Al arbejde forventes færdigt uge 38 som det ser ud lige pt. 

 

Grundet vandskader sidste sommer under byggeriets tagarbejde, har vi 

døjet med rust på maskiner og værktøjer. Uden at kende den endelige 

dom i forsikringssagen igangsættes nu en efterbehandling af 59 berørte 

maskiner, der sikrer at det ikke får nogle følgeskader. Noget berørt 

værktøj med risiko for forringet sikkerhed eller præcision står for ud-

skiftning, hvilket er igangsat. 

 

Køb af ny 5 akset CNC – Biesse Rover, B-solid programmering. Stå 

bredt i vores tilbud til maskinsnedkerelever som er dem vi har flest af, 

samtidigt med at vi også oplever en stigende nysgerrighed på CNC på 

højere niveau fra vores møbel og bygningssnedker elever. 

Ankommer i uge 40. JJ og jeg tager til Italien i uge 35 og ser maskinen 

og gennemgår den med Junget og deres teknikere. Samtidigt med at 

Snedkerlaugene er i Italien på tur og virksomhedsbesøg. 

 

Medarbejdere: 

Vi har gennemført de 2 DEP som planlagt for KJEN og NIHS. Både 

NIHS, KJEN og SIKL skal afsted i efteråret og kommende forår på hen-

holdsvis modul 2, 3 og 4.  

 

De skal så alle afsted hen over efteråret 

 

HLA har pt. en i jobprøvning 8 timer om ugen, som assistent, som er 

tidligere maskinsnedkerelev. Målet er 25-30 timer.  

 

Både TS og HLA afspadserer fortsat fast hver fredag. 

 

SIKL har afholdt barsel hver mandag i en periode, men er tilbage på 

fuld tilstedeværelse efter sommerferien. Der skal afholdes det senere 

hen. 

 

SIKL, KJEN og CHKS har øget samarbejdet for GF2 og er pt. i gang 

med at kompetencefordele ansvar og roller på GF2, samt skabe en vel-

fungerende struktur med så mange elever som vi senest har oplevet. 

Ny stilling bliver slået op indenfor kommende uge, med ansættelses-

start 1. oktober 2022. 

 

Vi fortsætter det fælles faglige kompetenceudvikling i gruppen og alle 

medarbejdere vil i den kommende tid skulle lave en personlig 



 

 

handleplan for deres planlagte kompetenceudvikling på fagfaglige og 

pædagogiske mål efter MUS samtaler. 

 

Hver medarbejder har fået lavet opgavesedler for kommende 6 mdr. for 

at øge gennemskueligheden af kommende opgaver og have et redskab 

for den løbende dialog mellem medarbejder og leder. 

 

Der er lavet en liste som viser hvad der er brug for af kompetencer på 

de forløb der skal undervises i. Et værktøj til hele tiden at holde styr på 

hvilke kompetence man skal bruge onsdagene på.  

 

JJ og CHKS vil fortsætte i et udviklingsforløb på skolen omkring mental 

træning. Dette er sat i værk for SKILLS deltagere men med målet om, 

at det skal sprede sig ned over den daglige drift og undervisning af alle 

elever. 

 

Vi afholdte 25 års jubilæum for LM dette forår.  

 

Vi havde 5 Snedker-elever kvalificeret til DM i Høng. Det blev til 3 flotte 

2. pladser samt 3.+4. plads for maskinsnedkerne. 

 

Faglærerkonferencen kommer i uge 26. NIHS, LM, REB, CHKS og jeg 

deltager. 

Temaet for årets konference er udvikling af Uddannelserne: 

• Revideret kompetencemål for hovedforløbene 

• Reviderede mål for oplæringen på lærepladserne (Lizzie har la-

vet interview af 30 virksomheder og alle skoler ifb. Revidering af 

praktikmålene) 

 

Der er mål om at vi skal tænke bæredygtighed ind i undervisningen, og 

det gør vi jo meget i forvejen, men vi forsøger at gøre endnu mere med 

nye tiltag som gør det mere synligt for eleverne. 

 

Talentcamp uge 27 nærmer sig. Messedelen har er udsat grundet for 

kort udviklingstid. Til gengæld har vi landet en god aftale med Videns-

center for Håndværk, Design og Arkitektur. De stiller med 1-2 mand i 3 

dage, samt 10 Shapere, 5 stk 3D printere og 1 Laserskærer til leg og 

læring. Desuden kommer Nils-Ole Zip, Snedker og Møbeldesigner og 

er utrolig vidende på dampbøjning og formspænd. Ham vil lave et 4 da-

ges forløb for eleverne. JJ, NIHS og CHKS og jeg deltager i ugen, samt 

de af vores egne lærlinge samt kollegaer der i ugen har tid. 

15 er pt. tilmeldt, hvoraf 2 elever kommer fra NEXT. 



 

 

Målet er at lave nogle gode faste aftaler og udbygge omfanget af Ta-

lentcamp, så vi næste år samler endnu mere specialviden og elever fra 

hele landet. Det skal være en smeltedigel af god faglig stemning for 

både elever og undervisere. 

 

Vi håber at vi på sigt får 3-D printere over som vi kan gøre brug af i un-

dervisningen 

 

Industri 4.0 fylder mere og mere og vi som skole bør gøre sig nysger-

rige på hvad det betyder for vores uddannelse og se på hvordan vi kan 

bidrage, derfor deltager jeg i konferencen om Digitalisering i Møbel- og 

Træbranchen, v. VIA Design & Buisness. Om digitaliseringsrejsen og 

Industri 4.0 22/9. 

 

Feedback skal bruges konstruktivt og tydeligt. Vi øver os i at øge foku-

set på feedback og evalueringer fra elever og virksomheder og gå i 

konstruktiv dialog med et åbent mindset for i bund og grund at lære af 

vores forsøg eller turde tage en afdæmpet snak ud fra at vi kan opleve 

verden forskelligt. 

Feedback af elever skal fremover deles med RAHO via Forms, så der  

bedst muligt kan ydes støtte til den enkelte medarbejder i sit pædagogi-

ske og faglige arbejde. 

Det skal siges at vi har en ret høj tilfredshed fra specielt elever og med-

arbejdere. Virksomhederne er sværere at danne sig et reelt billede af, 

da en færre andel af adspurgte vælger at svare.  

 

Det bliver også brugt til at få undersøgt nye måder at undervise på. Fx 

erhvervsinformatik, nye projekter o.lign.  

 

 

• Praktikpladssituationen: 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Vi har fået godkendt seneste ansøgning og 154.000, der hovedsageligt 

skal dække projekter for voksne i virksomhederne til at starte og gen-

nemføre uddannelse, lokal rekruttering og fastholdelse af elever. Både 

RAHO og Leif Kloster er involveret i projekterne.  

 

Leif vil også gerne gøre lidt mere i lokal rekruttering. Der er projekter i 

gang som er besværliggjort pga. afstande.  

 

 

b. Rekruttering 



 

 

Det ser umiddelbart ud til at blive et rimeligt gennemsnitligt optag på 

GF2 til august. Igen med ca 25% elever der kommer som ufaglærte, 

men med erfaring, fra virksomhederne. 

9 elever har søgt ind på via Møbelsnedkerkvoten. Resterende par kvo-

tepladser fordeler RAHO til andre skoler der ønsker at gøre brug af 

dem.  

 

Der gang flere som er i RKV, bl.a. 2 fra Tvilum. Den ene har som ek-

sempel været ansat siden 1998. Tvilum ser jo så en fordel ved at de 

kan give ham noget igen.  

 

• Skolepraktiksituationen 

Vi har pt. 3 i oplæring. + 1 langtidssygemeldt. 

Vi forventer max 2 fra eget GF2 hold skal i skoleoplæring. Det betyder at 

30 ud af 32 når at få en uddannelsesaftale indenfor de 20 uger, hvilket 

giver et samlet resultat på 94%. 

Der er meldt 4 elever fra GF2 i Aarhus til HEG, 2 af de 4 har aftale, 1 er 

på vej og nok 1 til skoleoplæring. Vi går i dialog med hver elev for at sikre 

os deres aftaler og evt. hjælpe elever uden aftale forud de starter i sko-

leoplæring. 

Vi har en del virksomheder (knap 30) der pt. søger en maskinsnedker-

lærling. Udfordringen pt for elever uden aftale er geografi og transport. 

For virksomhederne giver det et billede af at have udfordringer med at 

rekruttere lokalt. 

 

• Efteruddannelse 

Der er stort set ingen henvendelser på AMU ud over robot og styrke-

sortering de seneste 3 år. 

Der vil i efteråret blive set på udvikling af et 3 ugers modul for faglærte, 

der mangler opkvalificering af fagets teknologiske områder, som har 

udviklet sig de seneste 10 år, som f.eks. tegning, dokumentation, pro-

grammering og CNC-arbejde. 

 

• Gennemgang og indberetning af den lokale undervisningsplan 

(LUP) 

Vi vil i efteråret gennemgå LUP og sikre os, om de nye bekendtgørelser 

og uddannelsesordninger har indflydelse på LUP. 

  

• Evt. 

• Da Svend ikke er med under dette møde, er han automatisk ble-

vet valgt til næstformand.  

 



 

 

• Næste møder: Fælles LUU arrangement+Fællesmøde 31/8 

 

• SN  mandag 12.12.2022 

 
 

 

 

• Gennemgang af indkomne H6 projekter, REB 

Nogle projekter anbefales at lave små ændringer i design. REB 

orienterer elever herom 

 


