
Referat for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 16.06.2022 
Forplejning: Dagens ret 
 

 Tid: kl. 12.00 
 

Sted: Tømrerafd. 31.03 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 

LUU:      

 Johannes Elmholt (formand)  JE Dansk Byggeri    

 Nicolai Elmholt  NE Dansk Byggeri    

 Dan Jeppesen (næstformand) DJ 3f    

 Ole Madsen OM 3f    

       

       

       

Elevrepræsentant:      

 William Borg Damkjær. Hansen WBH Afbud    

Lærer repræsentant      

 Ole Winding OW HEG  x  

Ledelses repræsentant       

 Jesper Steen Nielsen  JSN HEG X  x 

 
Dagsordenspunkt: 

1. Referat fra seneste møde d. 10.03.2022  

a. Godkendelse af referat 

- Godkendt 

 

b. Opfølgning på beslutninger 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten:  

- Ikke tilstede 

 

b. LUU: 

- Ønske om deltagelse af Stephanie Halse og Hanne Koblauch 
- Dan udleverer logbøger til alle GF2 elever, fredag uge 25 kl. 08.00.  

OW samler alle elever i lokale 31.02 til udleveringen. 
Dan foreslår at der optages en video, omkring GF 2 opstart i uge 43 

 

c. Skolen: 

- Grundforløbsprøver uge 24-25 

- GF2 prøver kører på fuldt tryk lige nu. De sidste skal til prøve torsdag uge 25 

- Der forventes at starte omkring 25-35 GF 2 elever, til start uge 32 

- Tilmeldingerne til GF1 er ca. 105 elever – ny rekord for tømrerafdelingen 

- Der er tilmeldt 5 elever til det nye GF 2 optag i uge 43. LUU må gerne hjælpe med at 

markedsføre dette optag 

- JE deltager i opstarten af nye elever den 8 august kl. 08.30 

  



                      Byggeplaner: Struktørudd. Multiværksted, EUX, Tømrer 

- JSN orienterede om de nye byggeplaner på HHE 

- Corona er ikke et tema mere, men afdelingen er opmærksom på, at det muligvis kan 

komme tilbage 

 

 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Der har været dialog med omkring tømrervirksomheder der ikke havde lærlinge, både 

godkendte og ikke godkendte, hvor omkring 13 virksomheder har vist positiv interesse for 

at få lærlinge igen, eller for første gang.  Det har givet 5 nye godkendelser 

Der har været afholdt 2 håndboldarrangementer og 1 gang til håndværker dag ved Stark, 

som har givet 2 ekstra uddannelsesaftaler. 

Det er forsøgt, at få virksomheder der ligger i elevernes geografiske områder i tale. 

Eleverne har lavet personkartotekskort, som har være med ved arrangementerne, samt 

de har haft dem med rundt ved lærepladssøgning  

b. Trepartsansøgningen 2021-2022 status 

- Der arbejdes videre med dette indtil slutningen af 2022 

 

4. Skolepraktiksituationen 

- Der er pt. 7 elever i skoleoplæring (SOL) Heraf er de 2 i praktik på skolen. 

- Afdelingen forventer 10-15 elever til SOL opstart 1. august 

- 18 korte aftaler udløber inden sommerferien. Det forventes, at hovedparten af disse 

elever, får forlænget deres aftale 

 

5. Efteruddannelse 

- Se hjemmesiden 

- Der samarbejdes med Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, omkring udvikling 

af undervisningsmaterialer  

 

6. Konstituering af LUU 
 

- Formand: Johannes Elmholt 
Næstformand: Dan Jeppesen 

 
 

7. Eventuelt 
 

- Fælles LUU møde på HEG Den 31. august sammen med alle LUU udvalg inden eget LUU 
møde gennemføres 

 

 


