
 

 
 
 
 
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Murer 
 

Dato:25-06-2019 
 

 Tid: kl. 14.00 til 15.30 Sted:28.26 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 
LUU:      
 Tommy Christensen TC 3 F X   
 Kim Rosengaard KR 3 F X   
       
 Stig Kristensen SK Dansk Byggeri X   
 Mikael Tandrup MT Dansk Byggeri X   
       
Elevrepræsentant:      
 Mathias Najbjerg MN Elev X   
       
Lærer repræsentant      
 Poul Verner Jensen PVJ HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Ole Halkjær Rasmussen OHR HHE X   
       
Gæster:   X   
Majbrit Hald Løvstad MAJ HHE X   
Anita Toft ANTO HHE    
      

Referent: Poul Verner Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde 26-03-2019  
a. Godkendelse af referat: Godkendt 

 
 

2. Meddelelser/orientering fra. 
Elevrepræsentant: MN: Eleverne på GF 2 klager over at der mangler vaskebørste. Og at trillebørene 
er for dårlige. Og at rengøringen skal være bedre.  
OHR: Med hensyn til rengøring så skal læren gå forrest, og eleverne skal deltage aktivt. 
Man er ved at indhente priser på en centralstøvsuger. 
 

a. Formanden: TC: 1 mester er godkendt siden sidst. Og har lige haft besøg af Hanne Koblauch i forhold 
til brugen af AUB midlerne. Ruben stopper måske i LUU grundet andet arbejde.  
 
 



 

b. Skolen: OHR: Vi er lige nu udfordret pga. nyt styresystem på skolen (LUDUS). Måske 2 SKP elever fra 
Silkeborg, og 2 fra egne rækker. 27 elever bestået grundforløbseksamen og 22 elever på H 2 som 
slutter onsdag, og fredag slutter der 11 elever på H 4. 
H 4 har været på spændende tværfagligt projekt i tagarbejde i den brun hal. Kim Hougaard er tilbage 
i folden, det er vi glade for. Og Brian har desværre valgt at stoppe, så pt. Mangler vi en ¾ mand i 
murerafdelingen. Til august starter der ca. 100 GF 1 elever. Holger har valgt at gå på efterløn, så 
ansvaret er overdraget til OHR.  
Nyt tiltag til svendeprøve til efteråret, tømrer- murer og snedker holder afslutning sammen i 
gymnasiet, hvor der uddeles uddannelsesbeviser og taler. Derefter trækker vi over i murerhallerne 
hvor der uddeles svendeprøvebeviser og spisning. OHR vil prøve at sende efterårets mødeplan ud 
inden sommerferien. Talent camp i uge 27 som har et internationalt præg igen i år, der trænes også 
hen imod VM i Kasan i Rusland. Hvor det bliver spændende at følge Nikolaj. 

 
3. AUB: ANTO: ingen status lige pt. 

TC: Vi holder et møde hvor Leif Kloster vil deltage. 
  
 
 

4. EVT: MAJ: Vi er udtaget til pilotprojektet LUDUS, og vi håber at det snart køre som det skal. Og at 
alle indkaldelser er udsendt til eleverne som starter til august.  
 
 

5. Gennemgang af opfølgningspunkter besluttet på mødet: 
 
1. Referatet er nu godkendt. 
2. Elevrepræsentant: Lærerværelset forholder sig til punkterne. 
3. Formanden: Tommy finder ud af om Ruben holder. 
4. Skolen: Intet. 
5. AUB: Der afholdes et fælles møde om fordelingen AUB midlerne. 
6. EVT: MT og SK finder en suppleant fra Dansk Byggeri. 
 
 

6. Evaluering af mødet: Igen et godt møde 
 

 
 


