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Det lokale Uddannelsesudvalg/LUU 

For Træfagenes Byggeuddannelse ved  

Herningsholm Erhvervsskole 

 
Referat fra møde tirsdag den 13. december 2016 

 

Deltagere: Johannes Elmholt, Ivan Mortensen, Ole Madsen.  Nicholai Elmholt 

Holger Frahm og Ole Winding 

 

Gæst: Lone Højgaard (virksomhedskonsulent) 

 

Afbud: Ingen 
 

 

Dagsorden:  

1.  Godkendelse af referat 

2.  Orientering fra udvalget 

3.  Orientering fra skolen 

4.  Efteruddannelse 

5.  AUB 

6.  Næste møde 

7.  Evt. 
 
 

Ad 1  
 

Godkendt 

 

Ad 2 

 

Udvalget har efterset logbøger - det så fint ud.   

IM har fundet en restlære aftale til elev som var blevet afskediget. 

Ulfborg Vemb Tømrerforretning kan ikke modtage elever fra skolen, da der er rod i 

udbetalingerne af løn til eleverne. 3F er på sagen 

3f har modtaget et brev fra elev, som er i lære ved en navngiven tømrerfirma, 

brevet blev læst op, LUU kender navnet på tømrerfirmaet. Eleven mener der er 

flere forhold, der ikke er i orden hos firmaet. Formand og næstformand vil kontakte 

tømrerfirmaet for at afklare forholdene. 

  

Ad 3  

 

HF orienterede om elev der ikke bestod svendeprøven i efteråret. Eleven er nu i 

SKP, men har planer om at gå ind i militæret til februar. Skolen har indskærpet 

overfor eleven at hvis han stopper med sin uddannelse og ikke kommer til den 
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ordinære svendeprøve så kan han ikke vende tilbage til skolepraktikken, den eneste 

måde han så kan færdiggøre sin uddannelse på, er ved selv at finde en mester der 

på ordinær vis vil indgå en uddannelsesaftale med ham for den resterende del 

herunder også svendeprøven. 

Der er kommet en forlængelse på den elev, der skal til syge svendeprøve i foråret 

 

HF orienterede om proceduren til svendefesten: 

Skolen modtager kr. 625,- pr. elev til afholdelse af festligheder i forbindelse med 

svendeprøveafslutningen. 

Proceduren er, at eleven må medtage 4 personer mester og familie + eleven selv (i 

alt 5 personer). Der serveres en 3 retters menu med tilhørende øl/vin/vand og 

efterfølgende kaffe/the med kage, prisen for denne menu er kr. 140,- ønsker eleven 

flere deltagere ud over de 5, skal eleven betale kr. 140,- pr. ekstra gæst. 

 

Fælles standard for grundforløbsprøven: 

Samarbejdsudvalget har udsendt beskrivelse af den fælles grundforløbsprøve. 

Vi tager den nye form i brug ved grundforløbsprøverne i juni 2017. Det bliver 

således at eleven skal trække en opgave, som de efterfølgende har 30 min. til at 

forberede og derefter skal de fremlægge i 20 min. der er afsat 10 min til votering. 

Prøven bliver bedømt med bestået/ikke bestået 

 

Skolen kører igen valgfri specialefag i uge 5-6-7. Der er plads til 20 elever på 

holdet. 

Vi har en tømrerfaglærer der har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en ny 

tømrerfaglærer snarest.  

Vi søger også SKP instruktør, der kan sikre at SKP eleverne får varierende 

praktiske opgaver og sikrer praktikken er på niveau med det mestrene vil kunne 

tilbyde. 

 

På seneste LUU møde vedtog vi at vi skulle tage initiativ til at afholde en 

skuemesterdag for de 4 skoler vi udveksler skuemestre med, Viborg, Holstebro, 

Skive og Herning. Skuemesterdagen blev holdt på Herningsholm den 3. oktober 

med deltager fra alle skolers LUU og skuemestre. Fra skuemestrene var der et stort 

ønske om at ensrette måden de 4 skoler afholdte/bedømte på. 

Den 25. november blev der på Herningsholm afholdt møde med 1 lærer fra hver af 

de 4 skoler og der blev opnået enighed om hvordan forløbet skal være., det er der 

kommet et skriftligt materiale ud af og det skal afprøves ved forårets svendeprøver. 

 

Regionale mesterskaber blev afholdt den 17-19 november i Hadsten. Her vandt 

vores elev Mathias Jensen, som er i lære hos Lj Montage i Ikast.  

DM afholdes fra den 26. til 28. januar i Gigantium i Aalborg 

Tilmeldinger til GF2 efter jul. EUD ca. 45   EUX ca. 26 

OW vurderer, der starter der vil være ca. 20-25 elever i SKP efter juleferien 

 

Ad 4  
 

Se skolens hjemmeside 
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Ad 5 

Ved seneste LUU møde havde vi en handlingsplan for anvendelse af AUB midler. 

Formand og næstformand har grundet travlhed ikke forbrugt de 50 timer de hver 

skulle bruge. Skolens virksomhedskonsulent Lone Højgaard Jensen har heller ikke 

kunnet nå at bruge de resterende midler. Vi vil derfor søge udsættelse til den 

30.06.2017. 

Virksomhedskonsulent Lone Højgaard Jensen vil udarbejde en revideret 

handlingsplan, som efterfølgende fremsendes til Hanne Koblauch 

LUU havde søgt og fået bevilget kr. 108.000 til udløb den 31.01.2017 

 

A6 

 

14. marts 2017 kl. 12.00 

 

Ad 7 

 

OW sender censorplan ud vedr. de kommende svendeprøver inden Nytår 

 

 

 

 

Referatet sendes til medlemmerne i LUU og det faglige udvalg i København. 

 

Referent Ole Winding 


