
Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for tømrer 
 

Dato: 18. Juni 2020 
Forplejning: Buffet 
 

 Tid: kl. 12.00 
 

Sted: Tømrer (31.03) 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Johannes Elmholt (formand)  JE Dansk Byggeri    
 Nicolai Elmholt  NE Dansk Byggeri    
 Dan Jeppesen (næstformand) DJ 3f  Afbud    
 Ole Madsen OM 3f    
       
Elevrepræsentant:      
 William Borg Damkjær. Hansen WBH     
Lærer repræsentant      
 Ole Winding OW HHE  x  
Ledelses repræsentant       
 Jesper Steen Nielsen  JSN HHE X  x 

Gæst: Martin Lyhne Holmgaard HHE 
 

Dagsordenspunkt:  
1. Referat fra seneste møde d. 12.12.2019 

JSN gennemgik kort, hvad der er sket siden sidste møde.  
a. Godkendelse af referat 

Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger 

Ingen 
2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten: Der skal vælges en ny elevrepræsentant 
William er EUX elev og valgt som elevrepræsentant. William kommer fra Herning og har p.t. ingen 
uddannelsesaftale. William har været godt tilfreds med opstarten på HHE, dog syntes han tiden 
med Corona var hård og træls.  
williamborghansen@gmail.com 

 
b. LUU: 

JE orienterede om, at vi har fået nye AUB midler kr. 182.000,-. Hanne vil gerne inviteres til det 
første møde for at hjælpe med igangsætning. Anita har allerede indkalde til møde den 29. 
juni.  
JE inviterer Hanne til dette møde 

 
c. Skolen: 

- Teknisk EUX pr. 01.03.2020 
JSN har overtaget ansvaret for Teknisk EUX fra den 1.3.2020 

- Svendeprøve/ Svendeprøveafslutning 

  

mailto:williamborghansen@gmail.com


Alle elever på HHE tog imod det administrative svendebrev i marts. Både elever og mestre 
synes dette var OK. Svendefesten vil HHE forsøge at afholde i.f.m. de næste svendeprøver 
i september. 

- Covid 19  
Covid 19 har på alle måde ændret måden at undervise på, på skolen. Fælles maskiner, 
værktøj mm. skal af sprittes. Hver klasse skal helst have deres egen lokale. 1 meters 
afstanden og så alt det andet. Alt taget i betragtning, har både elever og undervisere taget 
alt dette med et smil og lade glæden over at være tilbage fylde dagligdagen 
Alt undervisning afsluttes efter planen fredag uge 26, dog er der enkelte elever der bliver 
forlænget, med undervisning uge 27 samt et par uger efter ferien. 
Vi har i tømrerafdelingen udsat 1. + 2.HF til efteråret. Eleverne er fordelt på andre hold. 
 
OW oplyste, at der er 20 GF elever der ikke har praktikplads 
Der er pt. 17 i SKP (11 på skole pt) og 7 med delaftaler 

 
3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 
Vi har ansøgt og fået 182.000,- 
 

4. Skolepraktiksituationen 
Vi har fået en job praktikant i afdelingen. Klaus er uddannet snedker og arbejder ca. 20 timer om 
ugen på HHE 
  

5. Efteruddannelse 
Se skolens hjemmeside.  
AMU starter op igen uge 27 
JSN vil gerne høre udvalgets holdning til, om der er behov for et kursus i den praktiske del af 
energioptimering. 

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

Den tilrettede LUP ligger på skolens hjemmeside 
 

7. Næste møde:  
 
10. september 2020 
 
 

8. Eventuelt 
Jakob Vad har spurgt om hjælp til at udvikl et program til maskinkørekort for GF. Dette skal gælde 
for alle, under Træfagenes Byggeuddannelse 

 
 

 
   



 


