
 

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg på  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 8. maj 2019 
Forplejning: 
Morgenkaffe & brød 
 

 Tid: kl. 9.00 til 11.00 Sted: Konferencerummet, Agroskolen 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Ref.: 
LUU:     
 Dan Jeppesen  DJ 3F – Herning    
 Vagn Korshøj VK 3F –Skjern   
 Henrik Andersen HA 3F – Bjerringbro   
 Martin Rohde Andersen MRA LU – Midtjylland   
 Alex Ostersen  AO GLS-A / Vestjylland Landboforening   
 Dirk Millenaar  DM Herning Ikast Landboforening     
 Martin Alstrup  MA Familielandbruget Vest - Jylland    
 Morten Agger MAG Lemvigegnens landboforening    
Elevrepræsentant:     
 Thomas Jensen TJ Agroskolen, grundforløb 2   
      
Lærerrepræsentant: 
 Brian Grenaa Christensen BC Agroskolen  X 
Ledelsesrepræsentant:     
 Jeppe Bomann JEBO Uddannelsesleder X  
Gæster: 
      
      
   

Dagsorden: 
1. Præsentationsrunde 
2. Referat fra seneste møde d. 5. Ferbuar 2019   

a. Godkendelse af referat 
- Ingen kommentar til referat  

b. Opfølgning på beslutninger 
- Der var ingen beslutninger træffet fra sidste møde 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 

Der er ingen kommentar fra Dirk. 
b. Skolen 

- Jeppe fortæller om afslutning med 1. hovedforløb og hvad der skal ske den kommende tid. 
Deri blandt skolens hovedfokuspunkt at tiltrække flere til landbrugsuddannelsen. 

 
 
 
 
 
 



 

c. Elevrepræsentanten 
Gode bemærkninger  
- Undervisningen fungere godt i klasserne og der bliver rost den opbakningen der er til 

ordblinde. 
Ting til eftertanke  
- Skolen skal blive bedre til at finde aktiviteter til eleverne om aftenen.  

Eleverne foreslår at ligge engelsk ind, som et fast fag fra grundforløb til 2. hovedforløb. 
4. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
- Der er aftalt med HHE at vi efter sommerferie ansøger om AUB-midler  

b. Rekruttering  
- Agroskolens elever har alle fået en praktikplads og der er stadig stor efterspørgsel på 

landbrugselever. 
- Rekrutteringen af landbrugselever til vores EUX og GF1 har i 2019 været så lav at vi på 

nuværende tidspunkt ikke kan kører et GF1 hold. 
Derimod ser vi en lille fremgang i elever fra andre skoler til 1 og 2. hovedforløb. 

5. Efteruddannelse 
- Tidspunktet for hvornår vi skal kører produktionsleder bliver vendt. 

6. Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden. 
- Ingen kommentar. 

7. Orientring om Produktionsleder og Agrarøkonom på deltid Jeppe. 
- Jeppe fortæller kort om hvordan den fungere og at vi på Agroskolen er ved at lave et 

samarbejde med Asmildkloster til lederuddannelsen. 
8. Næste møde: 

- 04-09-2019 
9. Eventuelt  

- Brian vil gerne have 3 forslag, fra hvert medlem til næste gang omkring det projekt han skal 
til og arbejde med, som omhandler samarbejdet mellem landmand, skole og elever  

 
 


