
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 19-6  
Forplejning: Frokost 
 

 Tid: kl. 11-13. Sted: Mødelokale i hovedbygning. 
 

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    
 Elevrepræsentant:     
      
Lærerrepræsentant: 
 Brian Grenaa Christensen BC Vejleder Agroskolen  X 
Ledelsesrepræsentant:     
 Jeppe Bomann JEBO Forstander Agroskolen X  
Gæster: 
      
      
   

Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Referat fra seneste møde.  

a. Godkendelse af referat 
Ok 
 

b. Opfølgning på beslutninger 
Ok 
 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 

Drøftelsen bliver vendt omkring Holstebro og Struer landboforening har valgt pludselig at trække 
sig ud af uddannelsesudvalget på Agroskolen og i stedet for bakke Asmildkloster op.  
Der bliver derfor fundet 2 nye repræsentanter fra Holstebro og Struer, som ikke har tilknytning 
til den lokale landboforening derude. 
 

b. Skolen 
Jeppe gennemgår årsresultatet fra Herningsholm i 2019. 
Ud over det bliver der drøftet, muligheden for at tage skolepraktik på landbrugsuddannelsen 
resten af 2020 pga. Corona situationen. 



 

Den nye omstrukturering af Herningsholms organisering i direktionen bliver gennemgået og 
Jeppe fortæller han er fået titlen, som forstander nu og dermed også fået ledelsesansvaret for 
rengøring og skolehjem. 
 

c. Elevrepræsentanten 
Skolen har valgt ikke at tage en elevrepræsentant med, fordi de sidste elever sidder midt i 
grundforløbsprøve. 
 

4. Praktikpladssituationen 
a. Praktikpladser 

Der er stadig mangel på landbrugselever i Midt og Vestjylland og derfor rigeligt med pladser til 
eleverne. 
 

b. Rekruttering  
 
 

5. Corona-status 
Corona tiden har foregået med online undervisning allerede fra dag 1 pga. eleverne kendte til 
programmet i forvejen. 
2. hovedforløb har det fungeret rigtig godt og grundforløbet nogenlunde trods deres alder. 
 

6. Samarbejde med FGU 
Der er etableret et samarbejde med FGU Midtvest som består af en landbrugslinje, hvor deres elever 
kan komme ind og prøve til med landbrugsfagene i en forhåbning om de vælger landbrugseleverne. 
 
 

7. Næste møde: 
Der bliver sendt mødeindkaldelse ud, for at finde en dato. 
 

8. Eventuelt    
 
 


