
Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 31. august 2022 
Forplejning: Dagens ret 
 

 Tid: kl. 12.00 
 

Sted: Aulaen/ 
Generatorsalen/ Tømrerafd. 
 

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

LUU:      

 Johannes Elmholt (formand) 
(afbud) 

JE Dansk Byggeri    

 Nicolai Elmholt  NE Dansk Byggeri    

 Dan Jeppesen (næstformand) DJ 3f    

 Ole Madsen OM 3f    

       

       

       

Elevrepræsentant:      

 William Borg Damkjær. Hansen WBH     

Lærer repræsentant      

 Ole Winding OW HEG  x  

Ledelses repræsentant       

 Jesper Steen Nielsen  JSN HEG X  x 

 
Frokost i Aulaen kl. 12.00 
 

Dagsorden til fælles LUU møde i generatorsalen 12.30- 13.15 
 

1. Velkomst v. Martin Lyhne Holmgaard (5 min.) 
2. Herningsholm fokusområder (15 min.) 

a. Praktikpladssøgning og trepartsaftale 
b. Bæredygtighed 
c. EuroSkills 2025 i Herning 

3. Det gode samarbejde mellem elev/lærling, skole og oplæringsvirksomhed (20 min) 
a. Oplæg v. Lars Troelsgaard  
b. Oplæg v. Tommy Helsinghoff/Jan Kraft Henriksen 
c. Oplæg v. Pia Romvig Schou 

4. Evt. (5 min.) 

 
 

Dagsorden til tømrer LUU 13.15- 14.00 
 

1. Referat fra seneste møde d. 16.06.2022  

a. Godkendelse af referat 

- Godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger 

- Intet 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten:  

- Intet at berette 

  



b. LUU: 

- Dan har været på besøg ved College 360 i Silkeborg, hvor der var drøftelse om 

den nye uddannelseshåndbog. Begejstringen er til at overse for alles 

vedkommende. 
 

c. Skolen: 

                      Grundforløb opstart efterår uge august - oktober 

- Der er startet 19 elever efter ferien på GF2. Det er færre end vi havde regnet med. Uge 

43 opstarten har pt. 11 elever tilmeldt. Budgetmæssigt er vi lidt bagefter det forventede. 

Der må meget gerne ”slås et slag” for uge 43 optaget, da vi gerne skal op på 18 - 20 elever. 

Udvidelse af tømrerafdelingen 

- På ledermødet blev der præsenteret flere planer for de kommende skoleudbygninger. 

Der er givet grønt lys til en tilbygning 

Planlægning af svendeprøveafslutning fredag 30 september 

- Alt er planlagt. Der er fælles opstart med murer og snedker i Agroaen 

 

a. Praktikpladssituationen 

- Der er stadig godt gang i lærlingeoptaget her efter ferien. Vi forventer en lille nedgang 
hen over efteråret og vinteren, men krydser fingre for det ikke bliver så voldsomt 

 

b. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

- Alt er afrapporteret og vi har lavet en ny, som dog er blevet rettet til, da den i 

første opgang blev afvist – det er nu godkendt 
 

c. Trepartsansøgningen 2021-2022 status 

- Status på forbrug kommer om en uge. Næste ansøgning er på trapperne og her vil 

”mentor rollen” fylde en del. 
-  

3. Skolepraktiksituationen 

- Vi startede efter ferien med 18 elever. Lige pt. Er der 12 elever i skoleoplæring 
 

4. Efteruddannelse 

- Skolen har markant færre AMU-kurser, så det påvirker økonomien i negativ 

retning 
 

5. Eventuelt 
- Intet 

 

   

 


