
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 5. februar 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 (afbud) 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 (afbud) MA Familielandbruget Vest - Jylland    
 Bent Graversen  BG Lemvigegnens landboforening    
Elevrepræsentant:     
 Thomas Jensen TJ Agroskolen, grundforløb 2   
 Frederik Gjaldbæk Nielsen  FGN Agroskolen, hovedforløb 1   
Lærerrepræsentant: 
 Brian Grenaa Christensen BC Agroskolen  X 
Ledelsesrepræsentant:     
 Martin Lyhne Holmgaard MLH Uddannelseschef, Herningsholm X  
Gæster: 
 Jeppe Bomann JEBO Kommende uddannelsesleder   
 Lone Højgaard Jensen LHJ Virksomhedskonsulent   
   

Dagsorden: 
1. Præsentationsrunde 

- Alle præsenterer sig. 
2. Referat fra seneste møde d. 5. november 2018   

a. Godkendelse af referat 
Referatet er godkendt uden bemærkninger. 

b. Opfølgning på beslutninger 
- Se pkt. 8. 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 
- DJ ønsker at blive gjort opmærksom på, når Agroskolen er ude og reklamere for skolen til større 

arrangementer. 
b. Skolen 

o Martin Holmgaard fortæller om ansættelsesprocessen omkring JEBO 
o Projektet omkring flex – produktionsleder bliver præsenteret. 
o Præsentation af Herningshols strategi, og hvilken rolle Jeppe kommer til at spille i den 

her på Agroskolen. 
o Elev optaget på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er steget fra ca. 450 elever i 

2017 og 2018 til 525 elever i 2019. 



 

c. Elevrepræsentanten 
Gode ting: 
o Maden 
o Undervisningen 
o Skemaet 

Det skal vi gøre bedre: 
o Der kan med fordel saltes bedre udenfor 
o Lærerne skal snakke sammen om, hvordan de ligger lektier op 
o 2. hovedforløb ønsker mere ansvar omkring alkohol på værelset, og de ønsker ikke, at 

deres forløb skal ligge i foråret. 
o Sygemelding må gerne kunne gøres direkte til Agroskolen, frem for at skulle igennem 

Herningsholm. 
o Eleverne ville gerne have engelsk noget før i deres uddannelsesforløb. 
o De lovbestemt afkortninger på EUV-elever giver ”turbolens” i klasserne. 
o Bedre udluftning i klasselokalerne. 
o Ønske om nye redskaber til fitnessrummet og hallen. 
o Gulvet i hallen opleves som glat. 
o Nye brusehoveder til fællesbadene på deres gange. 
o Flere aktiviteter om aftenen til eleverne. 
o MobilePay i baren. 
o Der må gerne være flere besøg i valgfagene.  

JEBO og MLH følger op på punkterne sammen med elevrepræsentanterne senest ultimo marts. 
4. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
Oplæg ved BC. Se vedhæftede PowerPoint. 

b. Rekruttering 
- Hvor kan vi reklamere for at få flere til at blive nysgerrige på Agroskolen: 

o Åbent landbrug, sociale medier, Landboforeninger og LandboUngdom 
5. Efteruddannelse 

- MRSA online kursus 
6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 

- Kan ses her: http://www.agroskolen.dk/?s=lup. LUP´erne revideres løbende.  
7. Orientring om Flexagrar v. Lone Højgaard 

- Lone fortæller omkring det 3 årige forsøg med Flexagrar. 
- Drøftelse af, hvordan kendskabet om Flexagrar udbredes 

8. Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden (fremsendes sammen med endelig dagsorden) 
- Punktet udskydes til næste møde 

9. Næste møde: 
- D. 2019.05.07 kl. 9.00 til 11.00 på Agroskolen (MLH indkalder via Outlook) 
- D. 2019.09.04 kl. 9.00 til 11.00 på Agroskolen (MLH indkalder via Outlook) 

10. Eventuelt   
MLH d. 2019.01.29 

http://www.agroskolen.dk/?s=lup

