
Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 19. marts 2019 
Forplejning: Ta selv buffet  
 

 Tid: kl. 12.00 
 

Sted: Aulaen 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Johannes Elmholt (formand) JE Dansk Byggeri    
 Nicolai Elmholt NE Dansk Byggeri    
 Dan Jeppesen (næstformand) DJ 3f    
 Ole Madsen OM 3f    
       
Elevrepræsentant: 
         Andreas Pedersen 

     

Lærer repræsentant      
 Ole Winding OW HHE  X  
Ledelses repræsentant: 
         Martin Lyhne Holmgaard 
         Holger Frahm 

 
MLH 
HF 

 
HHE 
HHE 

 
 

X 

  

 Gæst: 
Hanne Koblauch 

 
HKC 

 
BygUd 

   

       
 

Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 18.09.2018  
a. Godkendelse af referat 

                      Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
Andreas Pedersen fortæller. Udvalget stiller spørgsmål som han besvarer. 

b. Formanden 
JE fortælle kort om mødet vedr. EUX uddannelsen. MLH spørger ind til hvad der er den 
største udfordring i uddannelsen. JE svarer, praktiktiden. HKC fortæller, at det virker 
som om der er ved at ske et skred i holdningen til EUX eleverne. Der var diskussion 
omkring bordet. 

c. Skolen 
HF orientere omkring udveksling af 4 belgiske tømrerelever. De arbejder alle hos lokale 
mestre. I uge 21kommer der 2 Islandske elever. Vi sender 7 elever + en lærer til Island, 
i 3 uger med start tirsdag den 23. april. I uge 36 sender skolen 5 undervisere på en uges 
”job shadowing” i Island. 
HF orienterede om den kommende Talentcamp, der ligger i uge 27. LUU er mere en 
velkommen til at kigge forbi. Landstræneren fra USA har også meldt sin ankomst. 

  



HKC spørger til om der nogensinde har været noget på national TV – Det har der, så vidt 
vides ikke. Vi regner med der kommer ca. 150 elever, fordelt over flere indgange, i uge 
27, så hvem ved, måske der kommer lidt tv dækning der 
HF udleverede invitation til den kommende svendeprøve fest 
HF fortæller at tømrerafdelingen hver anden torsdag holder ”åbent værksted” for elever 
der vil noget mere. Indtil videre er det en stor succes 
HF orienterede omkring ideen om en fælles svendefest for murer, tømrer og snedker. 
Der var lidt blandede holdninger til dette i udvalget 
 

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

JE og DJ har haft samtale med samtlige GF 2 elever omkring praktikplads situationen.  
JE har flere mestre der evt. er interesseret i at lave en aftale med en elev. 
På Sjælland synliggør EUC det, hvis en elev får en uddannelsesaftale. Dette kunne måske 
være en god ide for skolen at prøve. 
Hvis elever er ude at arbejde, de tre dage op til påske, er det skolen uvedkommende. 
Det er virksomheden der skal lønne og forsikre eleven 
HKC pointerer, at det er mestrene der skal forsikre eleven i den periode.  

                     OW spurgte ind til opdatering af mestre liste. JE arbejder på sagen 
                     Der indkaldes til LUU møde den 6. august kl. 09.00 til 12.00 vedr. ny  
                     AUB-ansøgning. HKC deltager i mødet.              

b. Rekruttering 
Der er 64 GF 2 elever fordelt på EUD og EUX 
 

4. Skolepraktiksituationen 
Der er pt. tilknyttet 12-14 elever i skolens praktikcenter for tømrer. Vi skal passe på der ikke 
kommer kvote på vores uddannelse 
  

5. Efteruddannelse 
Se skolens hjemmeside 
 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
Manitou kursus blev drøftet 

  
7. Næste møde: 

- 18.06.2019 kl. 12.00 
- 06.08.2019 kl. 9.00 – 12.00 (kun vedr. ny AUB ansøgning) 
- 17.09.2019 kl. 12.00 

 
8. Eventuelt 

 
 

 


