
Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 18. juni 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:             
Lærer repræsentant      
 Ole Winding OW HHE  X  
Ledelses repræsentant: 
Holger Frahm 

 
HF 

 
HHE 

 
 
X 

  

 
Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 19. marts 2019  
a. Godkendelse af referat     

Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger 

OK 
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten     

Ikke tilstede 
b. LUU   

        JE orienterede omkring elevsag der kører pt. 
        DJ synes det er svære at skaffe praktikpladser til de unge 
- Grundforløbselever. 

Grundforløbseleverne orienteres om Den danske model”.  
Dette kan bl.a. ske ved at eleverne besøger 3f i Birk. 
Det skrives ind i LUP, at det kan foregå således. 

c. Skolen 
- Ny form for svendeprøveafholdelse  

I efteråret vil vi ændre formen for afholdelse af svendefesten. 
Det kommer til at foregå fredag eftermiddag, hvor det hidtil har 
været torsdag aften, det stater med en fælles del for tømrer, 
snedker og murer, hvor der bliver taler fællessang. Derefter går 
hvert fag til sit og her foregår overrækkelsen af svendebreve og 
priser. 

  



Underviser Peter Møller har valgt at stoppe den 31. okt. 2019 
Uddannelsesleder Holger Frahm har valgt at stoppe på skolen 
den 31.juli 2019 
Underviser Jesper Steen Nielsen som har været ansat i 
tømrerafdelingen i ca. 6 år, bliver den nye uddannelsesleder for 
afdelingen.  
OW vil stadig være med i LUU og varetage det opsøgende 
arbejde for tømrerafdelingen. OW vil ligeledes stadig være med 
omkring AUB. 
 

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

Timerne er endnu ikke blevet brugt, og det blev besluttet, at søge om 
udsættelse til den 31-12-2019 

b. Rekruttering 
OK 
 

4. Skolepraktiksituationen 
Der er pt. 10 skp elever på skolen. Efter ferien antages det, at der 
kommer yderligere 15-20 elever, som netop hat afsluttet GF 2 og ikke 
fået læreplads 
  

5. Efteruddannelse 
Udbydes løbende gennem året (se skolens hjemmeside) 
 

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

7. Næste møde: 
- 17.09.2019 kl. 12.00 
- 12.12.2019 kl. 14.00 

 
8. Eventuelt 

   
 


