
 

 
 
 
 
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Murer 
 

Dato:26-03-2019 
 

 Tid: kl. 10.00- 11.30 Sted:28.26 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med afbud: Uden afbud: 
LUU:      
 Tommy Christensen TC 3 F X   
       
 Ruben Waskiw RW 3 F X   
 Stig Kristensen ST Dansk Byggeri X   
 Mikael Tandrup MT Dansk Byggeri X   
       
Elevrepræsentant:      
 Mathias Najbjerg MN  X   
       
Lærer repræsentant      
 Poul Verner Jensen PVJ HHE X   
Ledelses repræsentant      
 Ole Halkjær Rasmussen OHR HHE X   
       
Gæster:      
      
      
      

Referent: Poul Verner Jensen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra seneste møde 13-12-2018  
a. Godkendelse af referat: Godkendt 

 
 

2. Meddelelser/orientering fra. 
Elevrepræsentant: MN: Eleverne på GF 2 klager over den grimme lugt fra toiletterne og at værktøjet 
mangler rengøring. Der er et ønske om flere smart mover. 
OHR: Det med lugten er vi desværre ikke herre over, det er kloakken som har bagfald. Vi har ikke pt 
økonomi til flere smart mover. Vi vil gerne ansøge elevbyg kassen om penge til 2 nye. Jan skal nok få 
en skarp pris. PVJ: Vi skal nok få set på værktøjet med hensyn til rengøring. 
SK: Hvad med at ændre skyllet på toiletterne fra 3 L til 9 L. 
 

a. Formanden: TC: Ny souschef i Byggeriets Uddannelser. Ellers ingen nye godkendelser af lærerpladser. 
Vi syntes stadig at det er rart at kommer her til bedømmelserne af svendeprøver. Vi vil også gerne 
komme på hovedforløbene. 



 

OHR: Det er grundet planlægningen af ½ årsplanen, og den fleksibilitet som lærerene ønsker. Men vi 
vil tage det op igen på et lærermøde. 
 
 

b. Skolen: OHR: Midt i januar modtog vi 30 nye GF 2 elever, og har 28 pt. H 3 afsluttet med 23 elever og 
13 elever op til svendeprøve. Fra uge 8 til 13 køres der introforløb for 8 klasserne. Grundskole- 
enheden har haft en 9 klasse inde til 1 dags praktisk matematik. Der trænes nu frem i mod DM i 
Næstved med Nikolaj. Alle DM deltagerne, har været samlet, til metal træning her på skolen. Der 
køres igen talent camp i uge 27.  Efter sommerferien starter GF 1 igen med et stort indtag igen. Man 
er blevet enig med Bo Hansen om en fratrædelse, og derfor søger vi nu 2 nye lærere, 1 fuldtid of 1 
deltid/flexjob.  

 
3. AUB: OHR:  Er nu afrapporteret og måtte desværre sende penge retur, det er ikke optimalt. Og der 

nu søgt nye midler. 
 
 

4. Logbog: PVJ og OH laver en drejebog, som skal bruges til kontaktlærer samtaler på hovedforløbene.  
  
 
 

5. EVT: TC: 3 F holder en mini skills dag i Holstebro hvor man forventer ca. 800 elever fra 
folkeskolerne. Så hvis det er muligt at finde 2-3 elever og evt. en lærer som kan komme og fortælle 
om faget.  
OHR: Vi mangler stadig en suppleant fra Dansk Byggeri. ST og MT følger op på dette, så vi fra næste 
møde har et navn på den nye suppleant fra Dansk Bygger 
PVJ er ”stand in” for OHR til svendeprøve afslutning. 
 
 

6. Gennemgang af opfølgningspunkter besluttet på mødet: 
 
1. Referatet er nu godkendt. 
2. Elevrepræsentant: Lærerværelset forholder sig til punkterne. 
3. Formanden: Vil gerne komme til bedømmelse på hovedforløbene. 
4. Skolen: Intet. 
5. AUB: Vi søger nye midler. 
6. Logbøger: Nu bliver der kontaktlærer møder med eleverne på hovedforløbene med logbogen i 

fokus.  
7. EVT: MT og SK finder en suppleant fra Dansk Byggeri. 
 

7. Evaluering af mødet: Igen et godt møde 
 

 
 


