
 

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 4-12  
Forplejning: Frokost 
 

 Tid: kl. 9-11. Sted: Mødelokale i hovedbygning. 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Ref.: 
LUU:     
 Dan Jeppesen  DJ 3F – Herning    
 Vagn Korshøj VK 3F –Skjern   
 Nijole Franck - Afbud HA 3F – Bjerringbro   
 Martin Rohde Andersen - 

Afbud 
MRA LU – Midtjylland   

 Alex Ostersen - Afbud AO GLS-A / Vestjylland Landboforening   
 Dirk Millenaar  DM Herning Ikast Landboforening     
 Martin Alstrup  MA Familielandbruget Vest - Jylland    
 Elevrepræsentant: Thomas- 

Afbud 
TJ    

 Villiam Andersen - Afbud VA 3F - Holstebro   
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 
b. Opfølgning på beslutninger 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 

Efter Holstebro, Struer og Lemvig Landboforening har trukket sig ud af uddannelsesudvalget, 
manglede vi en repræsentant eller to fra område. 
Det har derfor lykkedes formanden at få Jakob Skals tilbage som privat repræsentant for 
Holstebro området. 

b. Skolen, herunder nye medarbejdere 
Der er ansat en ny medarbejder på flextid, til at varetage teknikundervisningen og fra januar 2021 
starter der en ny svineunderviser på fuld tid. 

c. Elevrepræsentanten 
Meldt afbud 

4. Praktikpladssituationen 
a. Elever i praktik  

Vi har pt. En del voksenelever som mangler plads til midt januar pga. situationen, hvor 
praktikvært i det fleste tilfælde ikke kan få tilskud til dem. Vi arbejder på en løsning. 



 

b. Rekruttering  
På grund af Corona, har vi ikke kunne invitere 9. klasse ind til brobygning som vi plejer.  
Man har derfor i Ikast/Brande og Herning kommune valgt at vi fra Herningsholm og Agroskolen 
kommer ud til de enkelte skoler og præsenterer uddannelserne i klassen. 
Uddannelsesmesserne er derfor også aflyst på grund af Corona.  

5. Corona-status 
Vi er på skolen gået rimelig fri få smittede elever og ansatte, men har dog været nødsaget til at sende 
1. hovedforløb hjem i en uge, på grund af to smittede elever i klassen. 

6. Fra fritidsjob til faglært satsning 2021. 
Fra 2021 skal vi starte et nyt projekt op, som går ud på at vi vil have flere unge mennesker fra 
folkeskolen til at tage et fritidsjob ude hos landmændene. 
Det bliver i første omgang Ikast/Brande kommune, som bliver test kommune for projektet og derefter 
Ringkøbing/Skjern kommune. 
Hvis projektet viser sig at have succes, så ruller vi det ud i de sidste kommuner, hvor vi fokuserer på 
at rekrutterer elever til uddannelsen. 

7. Næste møde: 
22 februar fra klokken 14:00 til 16:00. 

8. Eventuelt 
Udvalget er enige om, at skolen skal være politisk neutral.    

 
 


