
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
landbrugsuddannelsen - Agroskolen 

Dato: 27-10  
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 - Afbud   
 Henrik Andersen HA 3F – Bjerringbro - Afbud   
 Martin Rohde Andersen MRA LU – Midtjylland - Afbud   
 Alex Ostersen  AO GLS-A / Vestjydsk Landboforening   
 Dirk Millenaar  DM Herning Ikast Landboforening     
 Martin Alstrup  MA Familielandbruget Vest Jylland - Afbud   
 Elevrepræsentant: Thomas TJ    
 Villiam Andersen 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 
b. Skolen 

Jeppe fortæller om situationen omkring Corona og hvordan vi på skolen prøver at løse opgaven. 
Fra den 2. november er der ansat en ny teknik underviser og fra d. 1 januar bliver der ansat en ny  
svineunderviser, som supplement og erstatning af tidligere underviser. 
Der er pt. Grundforløbs elever og 1. hovedforløbselever inde på skolen, ud over vores online 
undervisning på lederuddannelsen. 
Onlineundervisningen på lederuddannelsen har kun kørt på forsøgsbasis over to år og derfor står 
vi og mangler en forlængelse eller godkendelse til at vi fremadrettet må undervise holdet på 
denne måde. 

c. Elevrepræsentanten 
Thomas nævner at han oplever et problem i klassen i forhold til at der sker for lidt og der måtte 
gerne struktureres noget mere, for at undgå eleverne kommer til at kede sig. 
Thomas fortæller at skolen har forbedret deres indsats i forhold til aktiviteter i fritiden, men der 
er mange elever som selv finder på noget andet om aftenen. 



 

4. Praktikpladssituationen 
Vi oplever ikke de store problemer på praktikpladsfronten, men det er dog stadig en stører udfordring 
at finde plads til vokseneleverne. 
Dertil kan Brian fortælle at det nu er lykkedes ham at få problematikken videre til Landbrug & 
Fødevarer, så de vil kigge på om der kan gøres noget i forhold til den tilskud der ligger i at tage en 
voksenelev, men som landbrugserhvervet bliver bremset af pga. De Minimis kravene. 
a. Rekruttering  

Rekruttering af nye elever til landbrugsuddannelsen er dalene landet over og derfor gør vi fra 
skolen opmærksom på, at vi opfordrer landbruget og følge organisationer til at hjælpe med at 
rekrutterer elever ind på uddannelsen. 
Skolen har pt. 10 – 12 elever tilmeldt uddannelsen efter nytår på grundforløb 2. 
 

5. Corona-status 
Jeppe informerer om at, både introeleverne i 8 klasse og brobygning i 9 klasse er aflyst pga. Corona 
og vi derfor arbejder på, hvordan vi så kan informere eleverne omkring uddannelsen. 
Det har indtil videre gået rimelig gnidningsfrit i forhold til vores egne elever at undgå smitten, men vi 
laver også mange tiltag for at undgå en smittespredning. 
  

6. Oprustning på praktiske undervisningsredskaber 
Der er ved at blive kigget på en femårsplan, hvori der indgår mulige forbedringer i forhold til 
undervisningsmiljøet og redskaber dertil. 
 

7. Næste møde: 
Fredag d. 4. december 2020 klokken 9:00 
 

8. Eventuelt 
Situationen omkring Lemvig, Struer og Holstebros pludselige fratræden i uddannelsesudvalget bliver 
vendt. Inden næste møde vil Dick og Alex have vendt situationen med deres landboforeningen og 
kigge efter en eller to eventuelle tiltræder, fra det pågældende område.  
  

 
 


