
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen 
 
 

Dato: 08.12.2021 
 

 Tid: kl. 13:00 – 15:00 Sted: Herningsholm Erhvervsskole 
Og Gymnasier 

- 
Kommer i OUTLOOK 

Forplejning: ja 
 

   

Mødedeltagere: Int: Mail: Organisation: Ordstyrer
: 

Referent: Til stede: 

LUU:       

 Tonni Rulffs 
Thuesen 

TRT tthuesen@hotmail.com Dansk 
Elforbund 

  x 

 Jacob Mose 
Bjerg 

JMB 5@fiberpost.dk Dansk 
Elforbund 

  x 

 Kim Ellegaard 
Simonsen 

BPJ kes@def.dk Dansk 
Elforbund 

  x 

 
Richard 
Andreasen 

RA barde-el@barde-el.dk 
 
Fungerende formand Tekniq 

  x 

 John Hald JH jh@arnehald.dk Tekniq   x 

 Jan Møller JM jm@elexperten.dk Tekniq    

Elevrepræsentant:       

    UCRS    

        

 Lærer repræsentant 

 Benn Michael 
Juel Rune 

BMR BMR@herningsholm.dk Herningsholm  x x 

        

 Ledelsesrepræsentant 

 Tue Thastrup TUTH tuth@herningsholm.dk Herningsholm   x 

 Martin Lyhne 
Holmgaard 

MLH MLH@herningsholm.dk Herningsholm    

mailto:barde-el@barde-el.dk


 

 Gæster 

 Jørgen Gorm 
Hansen 

 jgh@evu.dk EVU   afbud 

        

 Jens Peder 
Smed Nielsen 

 jpsn@ucrs.dk UCRS   x 

 Johnny Prang JP jpr@college360.dk College360   afbud 

 Anita Toft ANTO anto@herningsholm.dk Herningsholm    

 
 
Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde 
Ikke nødvendig 

 
2. Referat fra seneste møde d.  

a. Godkendelse af referat fra LUU møde d. 02.09.21 

Referatet godkendes uden bemærkninger 

 

b. Opfølgning på beslutninger 

På foregående møde, blev det besluttet at DEF skulle forsøge at få promoveret branchen for piger gennem en artikel om piger i elektrikerfaget.  Det er 

svært at finde piger der gerne vil i fagbladet for Dansk El forbund. Derfor er der ikke sket mere for nuværende. 

 

3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten – Vil blive forsøgt fundet på GF2 og H1 med opstart forår 2022 

 

 

b. Formanden 

Formanden har observeret at den lokale undervisningsplan ikke er tilgængelig på hjemmesiden hos UCRS. Jens Peder tager kontakt internt i 
organisationen og arbejder på at få dette bragt i orden. Det vil blive tjekket på næste LUU at det er sket. 

 

c. Herningsholm 



 

Beretter at skolen har afholdt et arrangement for piger i grundskolen ”girls day in science”. Her havde skolen besøg af 150 piger, for at tiltrække flere 

piger til erhvervsuddannelserne. Arrangementet gik godt og de unge mennesker udviskte stor interesse for elektrikerfaget. Nu bliver det spændende 

om det munder ud i en øget søgning af kvindelige elever om nogle år. 

  

Herningsholm beretter at skolen har udlært 48 EUD og 14 EUX-svende i år.  

 

Herningsholm beretter endvidere at der til januar afsluttes 19 elever på grundforløb 2 EUD (startede med 22) og at 18 af eleverne har udd.aftale. 

Ligeledes vil der til januar starte 34 på GF2 til januar (18 eux og 16 eud) 

Skolen beretter at der den kommende periode har særligt fokus på rekruttering i form at indsatser rettet mod grundskolen (brobygning) samt 

fastholdelse i forhold til 3-parts aftalen, lige som skolen fortsætter sit øgede fokus på kontakt til virksomhederne, når eleven er på skoleforløb. 

 

d. UCRS 

UCRS beretter at Auto uddannelsen er kåret til Danmarks bedste. Det betyder at der vil være omstrukturering på skolen så elektrikeruddannelsen vil 
skulle flytte lokaler. UCRS beretter endvidere at der afsluttes 2 elektriker i januar hvilket er meget lidt, men at der forventes opstart af 16-20 nye elever.  

 

e. Collage 360 

Tue tager kontakt til dem. 

 

f. EVU 

• Vi er meget obs på Coronasituationen, som rammer ret hårdt rundt på forskellige skoler, og afventer retningslinjer fra STUK/UVM 

• Modulplanlægger/modulbygger forventes lanceret over for virksomheder i januar 

• Vi går spændt og venter på projektansøgninger til 3-parts projekter for 2022 og flerårige projekter 

• Vi kører slut-test på system, hvor underviseren også indrapporterer karakterer til svendeprøven digitalt (så regner systemet alle mellemregninger ud) 

• Vi pukler på med forberedelserne til DM i Skills til april 

• + ”det løse”       

 

 

4. Tungen lige i munden – en tur rundt i bekendtgørelserne 

Ang. modulprøver på modulerne. Vi gør som EVU gerne vil. 

 

5. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 



 

Alle på GF2 på nær en enkelt har praktikplads. 

Richard og Kim undersøger mulighederne for en ansøgning. 

 

b. Rekruttering  

Virksomhedskontakten virker. 

 

6. Skolepraktiksituationen 

Vi har pt 2 SKP-elever på værkstedet, der er delvis sygemeldte. Og vi får nogle tilbage efter skoleforløb, som formentlig har en praktikplads. 

 

 

7. Næste møde:  

Vi planlægger de kommende møder i 2022 

Tue finder 2 møder i foråret og 2 i efteråret. 

Forhåbentlig kan det blive på Ege tæpper til det første møde. 

 

8. Eventuelt 
Hvad gør udd. ang. bæredygtigt byggeri? John mener der skal en holdningsbearbejdning til. 
Vi vil gerne prøve at tage det op.  


