
 

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 1/10 2021 
Forplejning: Kaffe 
 

 Tid: kl. 8.30-10.30 Sted: Mødelokale 15.03. 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Ref.: 

LUU:     

 Dan Jeppesen  DJ 3F – Herning - Afbud   

 Vagn Korshøj VK 3F –Skjern   

 Nijole Franck HA 3F – Bjerringbro   

 Martin Rohde Andersen MRA LU – Midtjylland-   

 Alex Ostersen  AO GLS-A / Vestjylland Landboforening   

 Dirk Millenaar  DM Herning Ikast Landboforening     

 Peter Kock  MA Familielandbruget Vest - Jylland    

 Jacob Søndergaard Skals JSK Munkbro - Afbud   

 Villiam Andersen VA 3F - Holstebro   

Lærerrepræsentant: 

 Brian Grenaa Christensen BC Vejleder Agroskolen  X 

Ledelsesrepræsentant:     

 Jeppe Bomann JEBO Forstander Agroskolen X  

Elevrepræsentant: 

      

      

   
Dagsorden: 

1. Velkomst 

Kort præsentationsrunde og velkommen til Peter Kock som ny repræsentant 

 for familielandbruget i Vest Jylland. 

2. Referat fra seneste møde.  

a. Godkendelse af referat  

Godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger 

Ingen opfølgning 

3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

Formanden har ingen orienteringer. 

b. Skolen. 

Jeppe fortæller at man i fagligt udvalg, har valgt at der skal etableres en økologisk linje for sig 

selv på landbrugsuddannelsen. 

Det har man gjort på baggrund af opfordring fra Økologisk Landsforening, fordi de ikke mener 

der har været nok Økologisk undervisning på uddannelsen. 

Dette vil blive spændende, hvordan det skal fungere i praksis og i forhold til læringsprocessen, vil 

blive professionelt nok, i forhold til uddannelsens nuværende struktur. 

c. Elevrepræsentanten 

Afbud  



 

4. Praktikpladssituationen 

a. Rekruttering 

På rekrutterings siden har vi på GF1 16 elever gående, hvoraf de 6 er EUX elever. 

På GF2 har vi 8 elever gående og 5 tilmeldte til januar. 

De fleste af GF1 eleverne, har givet udtryk for at forsætte på GF2, hvilket vil siger der er optræk 

til et rigtig godt GF2 hold i foråret. 

Ud over det, så arbejder vi på forskellige processer for at blive bedre til at tiltrække de unge 

mennesker og foreningen De danske landbrugsskoler har også afsat penge til at forbedre 

rekrutteringsprocessen. 

  

5. Ny trepartsaftale- og LUU´s del i den. Orientering omkring vores indsendte projekter 

Den nye trepartsaftale indebærer at vi fra det lokale uddannelsesudvalg kan søge om forskellige 

projekter ved det Faglige udvalg for uddannelsen. 

Dertil har vi indsendt 3 forskellige projekter, som vi venter på at få et svar fra. 

Det skal dog siges, at vi ikke forventer at kunne bruge alle projektmidlerne hvis de kommer hjem, 

Da de skal være brugt inden udgangen af året og vi har stadig ikke fået svar på dem.  

6. Orientering omkring ny skole og genetablering af en afdeling i Lemvig. 

a. Orientering om ny skole  

Jeppe fortæller at der er nedsat en lille gruppe, som arbejder på hvad den nye skole skal 

indeholde. Ud over at der skal være landbrugsskole, er der også søgt hos 3 forskellige 

investeringsfonde, for at udvide bygningen fra at kun indeholde uddannelse til at kunne 

tilbyde alt lige fra uddannelse i landbrug, et køkken hvor der skal uddannes elever med Focus 

på fødevarer, et videnscenter for følgeorganisationer i landbrug og til sidst et område med 

teknologi og innovation indenfor landbrug og fødevarer. 

 

b. Afdelingen i Lemvig  

Det er fast besluttet at vi åbner en afdeling i Lemvig for optag af elever på grundforløbet til 

sommeren 2022. Derfor er der også ansat en uddannelseskonsulent fra d. 1/10 2021. 

Vi opfordrer medlemmer i det lokale uddannelsesudvalg, til at tage kontakt til Lone Andersen.  

  

7. Næste møde:  

Bliver indkald i Doodle  

 

8. Eventuelt 

Ingen     

 

 


