
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 08.06 2021 
 

 Tid: kl. 13.00  Sted: På grund af Covid19 er mødet 
ændret til et Online møde via 
Teams 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Til stede: Med 
afbud: 

Uden 
afbud: 

      

 Klavs Klarskov    (Formand) KK Dansk Industri X   

 Kasper Bukdahl (Næstformand) KB 3F X   

 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Byggeri X   

 Ove Nielsen ON 3F X   

       

      

      

Elevrepræsentant:      

       

Lærer repræsentant      

 Tommy Sørensen TS HHE X   

Ledelses repræsentant      

 Rasmus Holten RAHO HHE X   

       

 
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 15-09-2020 

a. Godkendelse af referat: 

• Nyt medlem for efteruddannelse mangler fortsat.  

RAHO undersøger hos fagligt udvalg om efteruddannelsesrepræsentant stadig er aktuelt. 

 

b. Opfølgning på beslutninger: 

• Ingen beslutninger. 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 

• Deltager ikke i dag. 

 

b. Udvalget 

• Ingen indlæg 

 

  



 

c. Skolen 

• Byggeriet  

Byggeriet fylder meget for tiden. Både fysisk for elever, for undervisere og bag 

skrivebordet. Vi har en deadline ultimo uge 26, hvor den nye maskinhal skal stå færdig, så 

vi kan flytte maskiner i uge 27 og 28. Deadline holder, som planen ser ud nu, og vi skulle 

være klar til at modtage elever igen i den nye hal fra uge 32. 

Elever er presset pt. da vi har mange elever inde på skolen frem til sommerferien grundet 

nedlukningsperioden samtidigt med at der er færre maskiner og mindre plads end vanligt. 

Elever rådes til at lave mindre projekter og tænke mindre CNC ind i projekterne end 

normalt. 

Der trækkes max på alle medarbejdere frem til sommerferien og enkelte har lagt ferie om 

for at hjælpe med maskinflytning og tilkobling mm. 

Byggeprojektet er kun blevet bedre og bedre gennem forløbet, takket være et godt fælles 

samarbejde og troen på os fra skolen og bestyrelsen side. 

 

• Skolen har flere byggeprojekter i pipeline. Det gælder en multihal mellem tømrer og 

murerafdelingen, hvor der kan arbejdes med større skalaprojekter og tværfaglige projekter 

samt huse plads til HTX-elevers brobygning. 

Vores skolehjem står for en større renovering samt ombygning, hvor der lige nu er 

arkitektforslag på vej. 

Agroskolen i Hammerum flytter ind på Lillelundvej og der bliver lige nu kigget på placering. 

 

Og så er der Håndværkskollegiet, der står færdigt i 2024. Vinderen af arkitektkonkurrencen 

bliver offentliggjort efter sommerferien. 

Tilblivelsen af Håndværkskollegiet i Horsens kan følges via https://ffhk.dk/ 

 

• Verdensmestre i Entreprenørskab: 

Glædeligt kan fortælles, at Herningsholm HTX i går blev verdensmestre i entreprenørskab, 

med virksomheden Bubbles, som er en teknologisk løsning, der fjerner støj fra 

omgivelserne, så børn og unge med ADHD og ADD lettere kan koncentrere sig i skolen.  

 

• Covid-19: 

I afdelingen tilbyder vi selvtest af elever og ansatte 2 gange ugentligt. 2 kolleger er 

uddannet supervisere der forestår testseancen.  

 

• Stigende materialepriser: 

Vi oplever som alle andre steder i vores branche, udfordringer med materialepriser og 

leveringsudsigter. Det presser både planlægning og budget.  

Det giver potentielt materialeprisstigninger til eleverne og vi kan komme i en situation, 

hvor eleverne bliver opfordret til at tage så mange egne materialer med som muligt. Det vil 

dog være sidste udvej, da vi vægter håndtering af materialer som en stor læringsdel. 

 

• Kvinder i træ: 

Der opleves et stigende antal kvinder på holdene. RAHO deltager i fokusgruppe der 



 

arbejder med vilkårene for kvinder i træindustrien og andre uddannelser. Der fokuseres på 

den gode historie. 

Vi har gennem de sidste 10 år set en stigning af kvinder i snedkerfagene. Fra ca. 10 til ca. 

30% ved GF2 opstart. Vi er et godt fag for kvinder og har altid haft kvinder i vores fag, og vi 

ønsker endnu flere.  

Herningsholm bliver første skole i landet, der starter et strategisk arbejde med rekruttering 

af flere kvinder til Erhvervsuddannelserne og specielt i håndværksfagene.  

For nysgerrige deltog Rasmus og direktør Allan Kortnum i en podcast ”Karrierekvinder”, der 

sætter fokus på området. En podcast der dedikerer et afsnit til Kvinder i Håndværksfagene, 

godt hjulpet af Boss Ladies der står bag. Ligeledes afholdt Bossladies en workshop på 

skolen i sidste weekend, med mere end 200 Boss Ladies ambassadører. 

 

• Faglærerkonference. 

Der afholdes en 2 dages faglærerkonference i uge 26 hvor vi sender uddannelsesleder + 3 

undervisere fra GF2. Det er bl.a. GF2 indhold og afsluttende prøver der er blandt årets 

temaer.  

Herunder skal der arbejdes med fælles standarder på skolerne, GF2 kompetencemål, 3-

partsforhandlingernes betydning og ansvar lagt ud til skolerne, DM i Skills 2022, EuroSkills i 

Herning 2025 samt revidering af praktikmål (logbogens indhold).  

 

 

 

• Logbog 

Rasmus vil gerne i forbindelse med input til den kommende konference høre udvalgets 

medlemmernes til hvordan der hos jer arbejdes med logbogen.?  

Link: https://www.snedkerudd.dk/media/2690/maskinsnedker_logbog-nov-2013.pdf 

Der er forskellige input til hvornår der arbejdes med bogen. Nogle gør det efter et 

skoleophold for at have fokus på det fremtidige arbejde (JJK og ON) og nogle udfylder den 

før næste skoleophold i forhold til udført arbejde (KK).  

Debat om hvordan vi i fællesskab intensiverer synligheden af logbogen så virksomheder og 

elever husker at få den udfyldt og medbragt til gennemsyn og underskrift af LUU. 

KBA ytrer ønske om at bogen bliver opjusteret og bragt mere fokus.  

Der er forslag til at bogen bliver gjort digital og kan udfyldes og bedømmes online. 

 

• Kompetenceudvikling 

Vi vil hele efteråret 2021 og foråret 2022, skemalægge vores fælles undervisning hver 4 

uge, hvor undervisere underviser hinanden for at løfte gruppens bredde-kompetencer.  

2 kolleger har desuden indgået i et forsøg med højere kompetenceudvikling via 

mentorforløb, på tegning og CNC området med 5-akset programmering. 

Vi har 2-3 undervisere der i efteråret skal på DEP. 

Skolen kommer med et kompetencekatalog til medarbejdere og ledere gældende fra 

efteråret. RAHO deltager i 3. modul af Diplom lederuddannelsen til efteråret. 

 

  

https://www.snedkerudd.dk/media/2690/maskinsnedker_logbog-nov-2013.pdf


 

3. Praktikpladssituationen: 

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

• Vores nuværende AUB ansøgning løber frem til 30/6.  

Virksomhedskonsulent Leif Kloster (LK) anvender størstedelen af midlerne til opsøgende 

kontakt til virksomhederne angående uddannelsesaftaler. 

LK samarbejder med Ole Østergaard fra TMI, hvor de i fællesskab formidler budskabet om 

kompetencemidler til virksomheder, der igangsætter processen fra ufaglærte til faglærte. 

Ifølge 3-partsforhandlingen så er satserne for 2021 AUB-refusion hævet med ca. 7 procent, 

når lærling er på skolen. Dette omfatter dog ikke de som har indgået korte aftaler, men kun 

indgåede ordinære uddannelsesaftaler, restaftaler, kombinationsaftaler og 

mesterlæreaftaler. 

Der er også afsat midler til forhøjet refusion i 2022, men i mindre omfang. 

 

b. Rekruttering 

• Der er for nylig blevet optaget en film om snedkerfagene på Herningsholm. Link til film: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjQ5kc8UAiU 

Der blev samme dag taget fotos, som vil være en del af kampagneprogram til 

grundskolerne om introforløb og brobygning, som vi tilbyder kommunernes 8, 9 og 10 

klasses elever. Vi laver også forløb for vores egen 10. klasses elever samt HTX-elever.  

 

• LK arbejder videre med projektet ufaglært til faglært og det vurderes, at denne indsats kan 

give ca. 5 elever til kommende GF2. 

 

• Der arbejdes også på et rekrutteringsprojekt sammen med smedefaget og Industriteknik, 

for at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse.  

Denne indsats er et samarbejde med kommunernes jobcentre. 

 

• GF1 optaget er stort set identisk med sommer 2020. 

 

• GF2 optaget ser lidt bedre ud end januar 2021. Der laves en del RKV`er lige pt. hvilket 

indikerer et GF2 indtag med høj gennemsnitsalder i lighed med januar 2021.  

Vi vil på det kommende Gf2 anvende en større del af vores kvote og har pt. optaget 13 

møbelsnedkere. 

 

4. Skolepraktiksituationen 

• Vi har i øjeblikket 4 elever, hvoraf 1 er sygemeldt og 1 arbejder men modtager også ekstra 

undervisning for at blive klædt på til H6 til efteråret, som eleven ikke bestod i marts måned. 

Et forløb der går rigtig godt, både for den personlige og den faglige udviklings skyld. 

Vi får muligvis en enkelt elev ind inden længe som efter en sygdomsperiode er i kontakt 

med en anden læreplads. Sygdomsperioden betyder at uddannelsen skal have et tillæg på 

12 mdr. til uddannelseslængden, men har en ny aftale med virksomhed fra uge 32. 

Vi har yderligere en ansøger, som kun kan optages i SKP hvis arkivskolen (Skive College) 

godkender skiftet. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjQ5kc8UAiU


 

• Efteruddannelse 

RAHO er begyndt at se nærmere på 2 projekter der kan tilbyde noget nyt til 

efteruddannelse og videreuddannelse for vores faglærte. Projekterne understøtter 

fastholdelse i faget. Mere herom på næste møde. 

 

5. Gennemgang og indberetning af den lokale undervisningsplan (LUP) 

• Der er ministerielt krav om, at vi inden 1. august skal have lavet ny LUP.  
En LUP i en mere forenklet udgave end den vi kender i dag, og den skal i højere grad være 
et redskab for undervisere. Faglærer Leif Møller har lavet første udkast, som lige nu kigges 
igennem og vil blive tilført fotos etc.  
 
 

6. Næste møder: 

Fællesmøde:  21.09.2021 kl. 13.00 

Maskinsnedker: 30.11.2021 kl. 13.00 Afholdes hos Multiform A/S i Kibæk 

 

7. Evt. 

Til orientering. Herningsholm HTX blev mandag aften verdensmestre i entreprenørskab 

hvor 3 HTX-elever deltog med deres virksomhed ”Bubbles”.  

Alene Europa deltog 355.000 mennesker! Så stort tillykke herfra! 

 

Der afholdes Åbent hus for mestre til det afsluttende H4 hold onsdag den 09/06 kl. 14.00 - 

16.30.  

RAHO orienterer kort om mødet som forsøges indført som en tradition efter H4 forløbet. 

KK hilser initiativet velkomment og synes det er en go ide. Godt for både virksomhed og 

elever. 

KBA spørger til evt. arrangement inden næste møde den 21/09 med fokus på fremvisning 

af nybyggeriet?. 

Der er p.t. tanker om at invitere til et arrangement for Midt & Vestjyllands snedkerlaug i 

oktober. RAHO arbejder på flere arrangementer. 

 

 

Ref. Tommy Sørensen 

15-06-2021 


