
Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 13. december 2018 
Forplejning: Kaffe og kage  
 

 Tid: kl. 14.00 
 

Sted: Lokale 25.03 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Johannes Elmholt (formand) JE Dansk Byggeri    
 Nicolai Elmholt NE Dansk Byggeri    
 Ivan Mortensen (næstformand) IM 3f    
 Ole Madsen OM 3f    
       
Elevrepræsentant:      
 Nicolaj Celinder    Afbud  
 
Lærer repræsentant 

     

 Ole Winding OW HHE  Afbud  
 
Ledelses repræsentant 

     

 Holger Frahm HF HHE X X  
Gæst 
 

 
Hanne Koblauch 

 
HKC 

 
Bygud 

   

 
 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 18.09.2018  
a. Godkendelse af referat 
b. Opfølgning på beslutninger 

 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
Der var afbud fra elevrepræsentanten 

b. Formanden 
Vedr. elev der ikke bestod svendeprøven:  
Der har været afholdt møde med virksomhed og eleven, uddannelsesaftalen blev forlænget 
med 6 mdr. 
Vedr. elev der blev syg under svendeprøven; der er igangsat sygesvendeprøve der afsluttes den 
21. december 2018 
Skolen: 
Vi har afholdt regional mesterskab for tømrer. 
Det var Learnmark der skulle have afholdt det, men de havde ikke nogen deltager, så de ville 
gerne, hvis vi ville holde det igen i år. Der var kun 2 deltagere Jakob Ingerslev Vestergaard fra 
Den Jyske Håndværkerskole og vores egen deltager Jens Fuglsang. Desværre måtte Jens nøjes 
med andenpladsen. 
Vi afholder Talentcamp i uge 27 - 2019, det bliver 6. gang. 



Vi får besøg af 4 belgiske tømrerelever fra den 11-03-2019 til 05-04-2019, de skal i praktik i 
nogle af vore lokale tømrervirksomheder. 
Vi får også besøg af nogle islandske tømrerelever, vi ved endnu ikke præcis hvornår, de skal 
også i praktik. 
Vi sender 6 tømrerelever i 3 ugers praktik i Island i slutningen af april 2019. 
Vi sender 5 tømrerfaglærere i jobshadowing i Island fra den 31-08-2019 til 05-09-2019. 
Vi har 13 EUX tømrerelever der dimitterer den 21-12-2018, de mangler her efter kun den 
faglige del, hvor de skal i praktik, indtil de skal ind sammen med EUD elever på sidste 
skoleophold og lave svendeprøve. 
Vi har en lærer der er langtidssygemeldt 
 

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

Hanne Koblauch fra Byggerites Uddannelser er med til mødet for at vejlede, i at få brugt AUB 
midlerne mest hensigtsmæssig. HKC har mange brugbare ideer til, hvad man kan gøre og der 
blev aftalt, at holde et særskilt møde kun om anvendelse af AUB-midlerne og få udarbejdet en 
handlingsplan. 
Mødet skal være med formand og næstformand og skolen. 
Mødet afholdes den 15-01-2019 kl. 9.00 

b. Rekruttering: 
Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi får et rigtigt godt indtag på GF2 til januar. 
 

4. Skolepraktiksituationen: 
Antallet af elever i SKP er støt faldende og vi har i alt ca. 30 SKP elever i systemet. Tallet ændrer sig 
hele tiden.  
 

5. Efteruddannelse. 
Udbuddet er på hjemmesiden. 
 

6. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
Intet nyt 
 

7. Næste møde: 

8. Eventuelt 

19.03.2019 kl. 12.00 
19.06.2019 kl. 12.00 
 


