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Herning, 07/12/2021



 
 

 
 Referat fra seneste møde 

  
a. Godkendelse af referat: 

Ingen kommentarer 
 

b. Opfølgning på beslutninger: 
 

Logbogen  
Skolen varetager logbøger fremadrettet, med underskrift mm. Til 
H6 er det LUU der godkender og underskriver 

Ved tømrer siger Erik at de ligeledes har en logbog, som de 
udfylder i virksomheden, og gennemgår den med eleven, og 
det virker godt.  
Jørgen mener at man skal passe på, når den bliver digital, 
at det ikke bare bliver noget man hurtigt ordner digitalt uden 
elevens indblanding 

 
 Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
Forhindret i fremkomst  

Rasmus fortæller at de får en bunden opgave på GF2, hvor 
de laver et produktionsforløb, hvor de skal lave en masse 
samarbejde om at lave 10 reoler, som de får en masse gen-
tagelser og erfaring ud af. Møblet er tegnet så eleverne kom-
mer igennem alle basis maskiner, så de får repetition ud af 
det. Sigurd har taget det med som tidligere ansat ved Århus 
Tech. Der er god feedback fra eleverne på forløbet.   

 

b. Udvalget 
 

Godkendelse af FGU til lærlinge? 
Henvendelsen kom fra FGU Skjern. Jørgen er bekymret for at de 
lærer nok om fremdriften. Det er ikke nok til at lære den erfaring der 
er brug for.  
Rasmus undersøgte det gennem ledergruppen i andre afdelinger 
på HHE, fx cykelsmede, som har haft god erfaring med det.   
 
Fordelen er at eleven er i et trygt miljø, hvor eleven kan udvikle sig. 
Det er elever der under normale vilkår vil have svært ved at fungere 
i en almindelig virksomhed.  
 

Erik: Det kan give et slag i tuden når eleven efter læretiden kom-
mer ud på en almindelig virksomhed. Det er langt fra hvordan det 



 
 

foregår i det praktiske. Arbejdspresset er ikke det samme som i 
den virkelige verden. 
 
Rasmus: Det skal være en brobygning til at være i en virksom-
hed, hvor eleven kommer ud i en virksomhed i slutningen af ud-
dannelsen. Løsningen kan også være at man kommer ud i en 
forlængelse af læretiden, for at eleven bliver bedre forberedt.  
Vi skal være fokuseret på hvordan man sikrer lærlingens udvik-
ling.  
 
Det aftales, at Rasmus kontakter FGU og laver aftale om besøg 
og møde, hvor Svend og Jørgen deltager. 

 
 

c. Skolen 
Gruppen af medarbejdere:  Der er mål for at udvide lærer-
staben i løbet af 2022. 
Marlene Dalgård, udlært MSN på HHE, er blevet ansat som 
timelærer, hun varetager mange forskellige opgaver.  
Hun arbejder som selvstændig med egen virksomhed 
 
Karin og Nikolaj skal på DEP modulerne. Sigurd har også 
et modul der skal afvikles i efteråret 2022. 
 
Kompetence moduler, hvor fx GDPR, René har været på 
et modul som hedder sociale medier, hvor de lærte at an-
vende de sociale medier til at promovere skolen.   
 
 
Der er sat intern undervisning i gang, kaldet ”fælles faglig 
fordybelse”, hvor underviserne, underviser hinanden deler 
hinandens kompetencer. 

 
Oktober var et arrangement for Snedkerlauget, hvor man 
først besøgte Troltekt, og derefter var på HHE, hvor der 
blev talt om rekruttering, og der var rundvisning.  

 
Byggeriet:  
De er ved at være der, hvor de går i gang med at montere 
taget igen, efter der har været problemer med flækkede 
søjler i det gamle værksted.  
 
Vi regner med at flytte ind i kontorbygningen i januar.  
 



 
 

De gamle klasselokaler og gangareal er under planlægning 
for at det kommer til at give en samhørighed med det nye 
byggeri 

 
Vi deltog i About wood, som var en god oplevelse, hvor 
Trapholt har deres bedst besøgte dag. Vi deltog med 7 ud 
af 20 elever. 
 
Vi har stor tilslutning fra Gf1 i år hvor der nok kommer 9 
elever til snedker GF2 forår. 
 
DM i Skills 2022, Høng. 
Vi har fået os kvalificeret i alle 3 specialer, 1 byg, 1 møb, 3 
msn.  
 
Uddanelsesleder for Skive snedkerafdeling har sagt op og 
ny er blevet ansat, hvor Rasmus håber at samarbejdet med 
en ny leder kan give et lige så godt samarbejde som han 
havde med Kelvin 
 
31. August inviteres alle skolens LUU medlemmer til et 
møde, hvor Martin vil fortælle lidt om hvordan man kan 
samarbejde på tværs af afdelingerne og dele erfaringer. 
 

 Praktikpladssituationen:  
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

 
 

b. Rekruttering 
GF+ er et nyt samarbejde med jobcentre, hvor kursister 
skal i løbet af 10 uger prøve fagene Smed, Maskinsnedker 
og Industriteknik af.  
Derudover er de løftet på VUC for at være klar til at starte 
på Gf2. De afslutter i uge 2, 2022. Pt er der 3-4 ud af 12, 
der ønsker at fortsætte som snedker. 
Der er gode resultater ude i virksomhederne som selv sæt-
ter gang nogle i tiltag til at rekruttere.  
Vi har haft 10 HTX elever som har nævnt at de måske 
gerne vil i gang med snedkeruddannelsen efter HTX. 
Det ser ud til at vi får et stort antal på GF2  
Kvoteeleverne er usikre, da de kan have søgt flere elever.  

 
 



 
 

Skolepraktiksituationen 
1 på orlov 
1 sygemeldt, 1 på HF, 1 i praktik, 2 på værkstedet, hvor 
den ene er ved at lave aftaler, 2 i Tanzania, via PIU. 

 
Erhvervakadamiet:  

Samarbejdet fortsætter i udvikling af et setup der kan 
gavne videruddannelse indenfor vores fagområde. 
Tryk for at se link til artikkel her: 
Erhversakademiet 
 

 
Efteruddannelse: 

AMU:  
Vi tilbyder alle amu fag sammen med Skive og Next.  
Virksomhederne får flere og flere medarbejdere som kan 
noget med robot, og har derfor ikke så meget brug for udd. 
 

 

Gennemgang og indberetning af den lokale undervisnings-
plan (LUP) 
 
Udvikles så den ligner lidt mere en hjemmeside. Er meget 
nemmere at indlejre billeder og videoer 

 
 
Evt.  

Vi takker Erik for hans arbejde i LUU, både for at komme 
med gode indspark og deltage aktivt.  

 
Næste møder: 

 Snedker 15/6 vedtaget 
 Fællesmøde: 15. marts 2022 

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Holten 
Uddannelsesleder, Snedker 
 


