
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 13/12 2022 Tid: kl. 13.00 til 15.00 Sted: Herningsholm Erhvervsskole, Mødelokale 22.19 

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

LUU:      

 Klavs Klarskov (Formand) KK Dansk Industri X   

 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri  X  

 Laila Kjærgaard Jensen LKJ 3f X   

 Brian Nørgaard BN 3f  X  

       

Elevrepræsentant:      

       

       

Lærer repræsentant      

 Tommy Sørensen TS HEG X   

      

Ledelses repræsentant      

 Rasmus Holten RAHO HEG X   

      

Gæster:      

      

Referent: TS 
Afbud: JJK & BN 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste møde: (fællesmøde d. 31/08 2022) 

a. Godkendelse af referater: 

• Ingen bemærkninger. 

 

b. Opfølgning på beslutninger: 

• Ingen beslutninger til opfølgning. 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 

• P.t. ingen repræsentant udpeget.  

Der arbejdes på at finde en elevrepræsentant der kan deltage i flere møder op gennem 

uddannelsen. RAHO lægger sig i selen for at have en kandidat til næste fællesmøde.  

Et synspunkt kunne være at elevrepræsentanten deltager på fællesmøderne og derved 

informerer begge udvalg. 

 

b. Udvalget  

• Såvel KK som LKJ kan informere om kraftig afmatning i branchen og begge virksomheder 

har været nødsaget til at foretage nødvendig tilpasning af medarbejderstaben i 

produktionen.  



 

En tendens der også kan mærkes på skolen i form af større interesse for kursusaktivitet. 

 

c. Skolen 

• Medarbejdere: 

RAHO orienterer om status for senest ansatte Janni Christensen, der er kommet godt fra 

start og har støttet i flere af afdelingens aktiviteter som f.eks. SOP, GF2, HTX-aktiviteter, 

8. klasses brobygning mm. med stor succes. 

Fra januar overtager Janni og Karin det formelle ansvar for GF2 i samspil med Sigurd og 

Christian. 

Christian vil hen over året 2023 indgå i gradvist i planlægning og skemalægning i 

afdelingen med henblik på at overtage denne aktivitet som TS indtil nu har varetaget. 

Sigurd har gennem noget tid fulgt Jesper på CNC-fronten med henblik på 

kompetenceudvikling på dette punkt. 

Diplomuddannelser (DEP) for medarbejdere kører efter den plan der er lagt.  

3 undervisere har gennemført moduler i efteråret 2022 og alle 3 skal på endnu et modul 

i løbet af foråret 2023.  

Janni som er den senest ankomne påbegynder sine moduler i efteråret 2023. 

 

Flere undervisere har efterspurgt at komme til LIGNA-messen i Hannover medio maj. 

RAHO kigger på om det kan lade sig gøre uden at påvirke drift eller undervisning. 

 

I afdelingen forsøger vi at fastholde vores sociale arrangementer og har siden sommer 

haft flere gode eftermiddag/aften arrangementer med bl.a. grill, foredrag og julefrokost. 

 

Afdelingens værkstedsassistent har valgt at gå på pension i foråret 2023.  

En præcis dato for sidste arbejdsdag er endnu ikke fastlagt, men RAHO forventer at have 

en plan for funktionen inden udgangen af 1. kvartal. 

 

• Skills 

Ved det kommende DM i Skills i Fredericia (2/2 – 4/2 2023) repræsenteres skolens 

snedkerafdeling af 6 Snedker-elever. Vi har 3 maskinsnedkere, 1 møbelsnedker og 2 

bygningssnedkere med til konkurrencerne. 

Jesper og Christian er købt fri af Snedkernes uddannelser til at hjælpe med afviklingen 

som ved tidligere år. RAHO har ligeledes tilbudt bygningssnedker Mathias Frahm at 

deltage i en rolle som mentor/træner for møbel- og bygningssnedker-deltagerne under 

konkurrencerne. 

Disse 3 medarbejdere deltager ligeledes i et mental træningsforløb som foregår her på 

skolen. 

 

• Aktiviteter 
Senest afsluttede svendeprøver med 15 maskin-, 2 bygnings- og 5 møbelsnedkere (heraf 
4 EUX-elever) sluttede med fine resultater i form af i alt 5 sølv- og 2 bronzemedaljer samt 
4 Ros. 
 Specielt kan nævnes at alle 4 EUX-elever sluttede helt i top med 3 sølv og 1 bronze. 
 
Skolen har fået henvendelse fra Syddansk Erhvervsskole (SDE) der forhørte sig om 



 

Herningsholm kunne hjælpe dem da de har besluttet sig for ikke længere at udbyde EUX 
i snedkerfagene og allerede havde 4 elever i gang på linjen. 
2 elever er derfor overført til Herningsholm og er sat i gang sammen med de i forvejen 3 
elever vi havde på denne årgang.  
EUX H1 holdet består således nu af 3 maskin, 1 bygning, og 1 møbelsnedker og kører 
frem til og med uge 6. 
Årsagen til SDE’s beslutning skal sikkert findes i det generelle billede af erhvervsskoler 
der er presset i bund økonomisk.  
Vi ser uddannelser blive nedlagt og større tilpasningsrunder har været i gang dette 
efterår på nærmest alle skoler.  
Herningsholm er i samme situation, men dog ikke så slemt som de skoler vi 
sammenligner os med.  
Snedkerafdelingen er gået fri af tilpasning, men situationen er bekymrende.  
Alle afdelinger på skolen har skarp opmærksomhed på hvor og hvordan vi bruger vores 
ressourcer og hvor vi kan optimere ressourcer, processer og kompetencer. 

 

• Byggeriet: 

Vi er tæt på i mål nu. De renoverede teorilokaler og den nye omklædning afleveres i 

denne uge. Elektriker på ventilation og udsugning kører på et par uger endnu, og 

derefter mangler kun opfølgning på fejl og mangler. 

Vi havde en helt fantastisk åbningsdag d 4/11 med reception og besøg fra mange 
virksomheder og interessenter.  
Der har også været god mediedækning over både åbningen og den nyindkøbte 5 aksede 
Biesse CNC-maskine samt vores nye sliberobot som vi har stående i et samarbejde med 
Videnscenter for Robot og automation. 
Vi har i den forbindelse indgået samarbejde med Videnscenteret om udvikling af 
materiale på det teknologiske og grønne område for 2023 og 2024, hvor afdelingen har 
fået tildelt samlet 500 timer til udviklingen af materialerne. 
 

• About Wood (Snedkernes dag): 

Arrangementet blev afholdt den 5. november og var en flot dag med mange deltagere 

fra specielt både Skive og Herningsholm Erhvervsskole. 

 

• Invitation fra Københavns Snedkerlaug. 

Skolen blev indbudt til en CNC-debataften afholdt af Københavns snedkerlaug.  

Herfra deltog underviser Jesper Jespersen og RAHO i arrangementet herunder med 

deltagelse i en paneldebat under temaet CNC.  

En god aften hvor skolen fik mulighed for at fortælle hvordan CNC teknologien 

indarbejdes i uddannelserne, og samtidigt udvide afdelingens netværk hos virksomheder 

og interessenter i Østdanmark.  

 

• Tilfredshedsundersøgelser: 

Skolen bliver målt og vejet på mange parametre.  

Et af dem er VTU (Virksomheds Tilfredsheds Undersøgelse).  

Vi kæmper dog med at svarprocenten er ekstrem lav på snedkerområdet.  

 

Vi har også en ETU, (For elever) der lige har kørt. Resultatet er endnu ikke kendt da den 

stadig er i gang, men der er en forventning om at den er positiv som de seneste målinger 



 

har været. 

På trods af en generel god trivsel på snedkeruddannelsen på Herningsholm, så møder vi 

ligesom i andre steder af samfundet bestemt også en ungdom i mistrivsel.  

Specielt udenfor skolens regi, men det påvirker deres skolegang eller dagligdag i 

virksomheden. Bestemt ikke alle, men nogen og nogen stærkere end tidligere.  

De elever vi det sidste år har set falde ud af uddannelserne eller have årsag til 

midlertidigt at sætte deres uddannelse i bero har for ca. 95% været med baggrund i 

personlige årsager. 

Afdelingen indgår i 2023 i et projekt sammen med tand/frisør, murer og tømrer om 
opkvalificering af enkelte medarbejdere, ledere og chefer på Herningsholm for at udvikle 
aktiviteter på skolen der kan øge elevers motivation og trivsel og aktiviteter der kan øge 
chancen for at opdage mistrivsel. 
 
Et af resultaterne fra tidligere elevtrivsel undersøgelser viser at nogle elever synes de, 
særligt på værkstedet, har for mange pauser i løbet af en undervisnings dag. 
I afdelingen er der også medarbejdere, der efterspørger mere anderledes arbejdstid som 
gør arbejdsdagen mere fleksibel.  
Der arbejdes derfor p.t. på at finde en alternativ model med ændrede ringetider, der vil 

give mulighed for bedre at kunne planlægge og gennemføre en effektiv og mere 

sammenhængende undervisning, værkstedstid og konsultationstid, møder og 

forberedelse. 

 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

• Konsulent Leif Kloster arbejder fortsat med opsøgende arbejde og forventer at forbruge 

de ansøgte midler ved periodens udløb. 

 

 

b. Rekruttering 

Optaget på kommende GF2 ser ud til p.t. at være på 19 elever.  

Der er p.t. 10 ansøgere til kvoteplads som møbelsnedkere hvor alle er tilbudt 

optagelse.  

Der er p.t. indskrevet 8 maskin-, 4 bygnings- og 7 møbelsnedkere.  

Hertil kommer at vi i disse dage afholder vi Real Kompetence Vurdering (RKV), med 3 

deltager fra både virksomheder og ledighed. Alle 3 starter formentligt også på GF2.  

Vi forsøger med flere tiltag for at gøre os synlige lokalt. Hernings folkeblad besøger os i 

uge 50 og laver en artikel, der kommer i uddannelsesmagasinet til januar og henvender 

sig til 9+10, kl. elever der skal vælge til sommer. 

Vi er tæt på at lande et samarbejde med Ung-Herning, hvor også smed og cykel 

uddannelserne er med. I samarbejdet stiller skolen undervisere og værksteder til 

rådighed for dem hen over f.eks. 4 eftermiddage eller aftener hvor interesserede kan 

komme på skolen og få bygget f.eks. et skateboard eller lignende. 

 

Nyheden om den 5 aksede Biesse’s ankomst har givet interesse fra virksomheder vi 

ikke tidligere har haft så meget med at gøre og har styrket rekrutteringen, dog på en 

længere tidshorisont. 

 



 

Vi har fastholdt en meget stor procentdel af elevoptaget på GF1.  

Kun 4 ud af 97 er meldt ud eller stoppet. Ca. 20 har fundet praktikaftale gennem GF1. 

Antallet af GF1 elever, der ønsker snedker, er ikke mange, hvilket vi til efteråret vil øge 

fokus på. Dette gøres ved bl.a. ved at have 2 undervisere tilknyttet GF1 og tage 

eleverne så meget som muligt over i snedkerværkstedet i stedet for GF1 værkstedet for 

at øge motivationen ved at lade dem møde elever der allerede er i gang med 

uddannelse og vise hvad faget kan. 

På kommende 10. klasse messe og GF1 Åbent hus vil vi øge fokus på snedkerområdet 

og vise flere projekter frem. 

 

4. Skolepraktiksituationen 

• Vi har pt. 5 i skoleoplæring, som nu har fået forkortelsen SOP.  

2 af disse har den seneste periode været ude i praktik, hvor LUU hjalp med 

godkendelse af Virksomhedspraktik for en elev i andet speciale. 

Vi forventer at få yderligere 1-2 lærlinge i SOP fra det nuværende GF2 som slutter i 

januar.  

11 elever fra Aarhus Tech har valgt Herningsholm som Hovedforløbsskole efter endt 

GF2, hvoraf der p.t. er 8 elever der står til at starte i SOP.  

Efter besøg hos Århus Tech og interne samtaler med eleverne i sidste uge, viser det sig 

for flere problematisk at se SOP i Herning som en mulighed. Begrundes primært i 

familieforhold og transportmuligheder.  

Vi gør hvad vi kan for at få tidlig kontakt til eleverne i Aarhus for bedst muligt at hjælpe 

dem til en uddannelsesaftale så de kan undgå SOP.  

Punktet følges op på næste møde. 

 

5. Efteruddannelse 

Med baggrund i branchens situation p.t. begynder vi at mærke en stigende 

efterspørgsel af AMU-kurser.  

 

Vi har derfor fremskyndet opdatering af tidligere forløb og udvikling af nye længere 

sammenhængende forløb i dialog med virksomheders ønsker.  

Konsulent Leif Kloster har været god sparring og har en løbende god dialog med mange 

virksomheder for at styrke kvaliteten af kurserne for alle parter, kursist, virksomhed og 

underviser. 

 

Det er allerede planlagt at afvikle kursus på kantlimer og kurset tegningsforståelse og 

måleteknik, i januar og fra februar og nogle uger frem afvikles et nyt sammensat AMU 

forløb på 2 uger for faglærte, der ønsker et teknologisk løft på tegning, samt CNC-

programmering og CNC-forståelse. 

 

Vores eksterne konsulent, der igennem 2 år har hjulpet med styrkesorteringskurser, 

har valgt at stoppe og vi leder derfor efter en der kan tage over på disse kurser.  

RAHO har skrevet ud til landets andre snedkerskoler i håb om respons derfra, indtil nu 

dog uden held.  

 



 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

• Afdelingens LUP er pr. 01/11 2022 opdateret på hjemmesiden.  

Den mangler nu blot at blive konverteret til en Sway-præsentation, som det er skolens 

valg at gøre med mange dokumenter på hjemmesiden.  

Arbejdet hermed er endnu ikke færdiggjort, men så snart LUP-en ligger som Sway, 

deles den med LUU. 

 

 

7. Næste møder: 

- Tirsdag den 07/03 2023 kl. 13.00 til 15.00 på Herningsholm.  

(Fællesmøde for Snedker og Maskinsnedker) 

 

- Tirsdag den 13/6 2023 kl. 13.00 til 15.00  

Afholdes hos Kvik Køkkener A/S, Sverigesvej 10, Vildbjerg. 

 

 

8. Eventuelt 

• Ingen indlæg. 

 

Herning d. 14/12 2022 /TS 


