
 

Referat for møde i det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen 
 

Dato: 6.3.2019 
Forplejning: 
sandwich, vand og 
kaffe 
 

     Tid: kl. 12.00 til 14.00               Sted:   
Herningsholm, 
bestyrelseslokalet 
 

 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: tilstede 
LUU:       
 

Tonni Rulffs Thuesen 
TRT Dansk 

Elforbund 
   x 

 Jacob Mose Bjerg JMB Dansk 
Elforbund 

   x 

 
Brian Poulsen Jensen 

BPJ Dansk 
Elforbund 

   x 

 Richard Andreasen RA Tekniq    x 
 John Hald JH Tekniq    x 
 Jan Møller JM Tekniq    udeblev 
Elevrepræsentant:       
 Jesper Langbo 

Christensen 
JLC     udeblev 

 Thomas Malik 
Kristiansen 

TMK     udeblev 

Lærer repræsentant  
 Benn Michael Juel 

Rune 
BMR Herningsholm  x  x 

 Maiken Graversen MAG Herningsholm    x 
Ledelsesrepræsentant  
 Torben Palle Nielsen TONI Herningsholm   x x 
 Martin Lyhne 

Holmgaard 
MLH Herningsholm    afbud 

Gæster  
 Morten Cassander MC EVU    afbud 
 Allan Vendelbo AV UCRS     
 Samuel 

Bang/Michael 
SB UCRS    x 

 Anders Dissing AD UCH    udeblev 
 Jimmy Simonsen JS UCH    udeblev 
 Johnny Prang JP College360    x 

 



 

Dagsordenspunkt: 
 

1. Evt. Præsentationsrunde 
 
 

2. Referat fra seneste møde d. 4.12.2018. 
a. Godkendelse af referat 

Brian Poulsen Jensen blev valgt som formand. 
b. Opfølgning på beslutninger 

 
 
 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 

intet 
b. Formanden 

Formanden har haft dialog med elever der har gået på et forløb her 
hos HHE. der har været en enkelt skumester på HHE der har 
opfordret til mere praktisk arbejde på H1. Dette sker automatisk når 
vi går over til den nye bekendtgørelse med holdet der starter i maj 
måned. 
En skumester påpegede at UCH mangler at få udarbejdet en LUP for 
deres grundforløb. Formanden udtrykker ønske om at 
uddannelseslederen fra UCH prioterer at møde op til næste LUU 

c. Skolen 
HHE har valgt at veksle mellem teori og praktisk arbejde på 
grundforløbet, modsat tidligere hvor de afsluttede med 5 ugers 
praktisk arbejde i standen. Silkeborg har gjort det i længere tid.  
HHE har startet åben værksted tirsdag og torsdag fra 15.15 til 18.00 
HHE har ansat ny underviser da en er holdt. Han er ansat fra 1. april. 
HHE har åben hus for H1 elever og mestre i næste uge. 
Afdelingen er ved at blive renoveret med ny ventilation og belysning i 
alle lokaler. Samtidig flytter dataudd. Ud af elafdelingen. 
John Hald udtrykker bekymring ang. Elevers manglende information 
om modulerne. Det er grundforløbsskolen der har forpligtigelsen til 
at informere eleverne.  Mange elever vælger først på H1.  
HHE ser på en løsning hvor skolen kontakter virksomheden når de 
modtager en uddannelsesaftale uden modulvalg. 
 
Optag: Skolernes elevtal på nuværende GF2 
HHE: 32 EUD og 15 EUX 
College360: 21 EUD og 1 EUX 
UCRS: 18 EUD og 5 EUX 
 
Optaget på GF1/GF2 til august er for usikkert at udtale sig om på 
nuværende tidspunkt. 



 

 
 

4. Evt. Evaluering af besøg på HHE om modulopbygget elektrikeruddannelse 
for grundforløbselever på grundforløbsskole og hovedforløbsskole. 
 
Der er nyt infomøde den 14. maj. Benn udsender invitationen til 
skolerne. 

 
 
 

5. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Vi har en pulje ny til udgangen af Maj. SKP instruktørerne kører ud i 
øjeblikket 

b. Rekruttering 
Der er stort set ingen arbejdsløse elektrikere i lokalområdet. Faget 
har en stor opgave med at opsøge virksomheder der ikke før har haft 
lærlinge. 
 
 

 
6. Skolepraktiksituationen 

Vi har pt 12 elever 
5 på værkstedet med 3 syge den dag, og der var to ude på et Lego 
mindstorm projekt på en folkeskole.  
3 elever på skoleophold  
3 i VFP 
1 i delaftale    
 
I efteråret kører et projekt med elektrikere, murer og tømrer (SKP) 

 
7. Efteruddannelse 

Det kører vi ikke meget af. Det ville være ønskværdigt at kunne udbyde 
modulerne som AMU kurser 

 
8. Evt. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP)’ 

 
Den nye GF1 der kører til efteråret på HHE vil blive evalueret for en evt. 
ændring i LUPén 
Vi vil gerne have gennemgået LUP fra UCH på næste møde den 4/6 

 
9. Næste møde:    4.6.2019 på UCH kl. 8.30 

Den 11. september 2019 kl. 12 i Herning 
Den 4. december 2019 kl. 12 i Skjern 

 
 

10. Eventuelt 



 

Brian vil gerne vi starter den 4/6 kl. 8.30. Torben har spurgt UCH om det 
er ok, og de meldte positivt tilbage. 



 

 


