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Ad. 1 / Godkendelse af seneste referat: 
 

 Ts orienterer om erfaring med ny svp. 
 

 . 
 

Ad. 2 / Orientering fra udvalget. 
 

 Peer Foged orienterer om sag mellem Fleksi og elev Der har været afholdt 
indledende møde og opfølgende d.d. Eleven har anmodet udvalget om at gå 
i mægling med virkomheden og det forventes at aftalen fortsætter uændret 
Problemerne forventes løst 
 

 
Ad. 3 / Orientering fra skolen. 
  

 9 elever i Belgien Tongern i 3 uger. Eleverne har været i praktik i en uge og 
har arbejdet med fremstilling af et bænkprojekt. Elevernes oplevelser kan 
følges på. De 2 lærere har konstateret at der i fremtiden bør findes en ny 
samarbejdsskole til fremtidige hold. Eleverne har haft mange gode 



 

oplevelser ud over selve arbejdet. Deres praktikuge har været i 3*3 elever i 
hold på samme virksomhed. Her var der tale om en Inventarvirskomhed. 
I den forbindelse har Jens Gammelby fra Fleksa været på besøg og snakket 
med eleverne om det at arbejde i udlandet. 3 elever har givet udtryk for 
interesse om kontraktindgåelse. 2 igangværende bliver færdige til foråret.  
 
Møderække med STS om ensartethed i international linje. I henhold til 
bekendtgørelse 2015 er der aftalt 3 uger indeholdt i de 20 uger GF2 varer.  
Enighed om fælles brochure om Int linje. 
Udbydes igen i efteråret 2017. 
 
Int opfordres til at følge talentsporet hvor flere fag løftes til højere niveau. 
Bl.a. teknologi løftes til D-niv hvilket indebærer at faget skal varetages af 
andre uv.  
Sekretariatet har inviteret til arbejdsgruppemøde og udvikling af talent 
sporet. 
 

 DM i skills. 2 elever deltager. Louise fra HTH og Lukas Brorfelde fra Malte 
Gormsen. 2 fra skive og 1 fra Roskilde. 
Ålborg Gigantium uge 4. JJ deltager som vanligt sammen med Flemming 
fra STS. Opgaven er i år stillet af STS.  
Mange fag gør at pladsen bliver trang. 
 

 FSC Design Award konkurrence i 2015 gentages i 2016-17. Skolen deltager 
igen sammen med Via Design hvor designere parres sammen med elever 
herfra. Opstartsmøde er afholdt, og 7 elever har ytret interesse.   
 
 

Ad. 4 / Efteruddannelse 
 

 Kursusprogram for 1. halvår omdelt. Programmet er tilrettelagt efter hvad 
der er søgning på. Mest CNC og Robot. 
Robot er der stor søgning på og der er mulighed for at oprette  
 

 Garantikurser har været svære at gennemføre derfor er det valgt at der ikke 
længere udbydes garantikurser med faste afviklingsuger, men i stedet en 
garanti for at en kursist kan gennemføre indenfor en given periode på 6 
mdr. 

 
Ad. 5/ Savværks- og styrkesorteringskurser 
 

 Disse kurser er taget af programmet dels da der ingen søgning er eller har 
været, dels da det enkelte savværk hyrer underviser ind til IV kurser der er 
virksomhedstilpasset. 
Det er muligt at tilbyde hvis behovet opstår 

 
Ad. 6 / AUB midler 
 

 Lone er i gang med AUB midlerne, og har opsøgende arbejde med i tasken 
når virksomhederne besøges og forsøger at afsætte elever. Har p.t. fokus på 
de virksomheder der får udlært elever i foråret.  
Der arbejdes med at søge om udsættelse af slutdato for igangværende 
arbejde da det ikke kan nås indenfor den bevilgede ramme.  



 

Midlerne kan potentielt bruges af hele udvalget, men skal bruges på besøg i 
virksomheder mhp at afsætte elever.  
Udvalget er enigt om at søge om udsættelse for slutdatoen. 
 

Ad. 7 / Næste møder: 
 

Næste møde, som er et fællesmøde med snedkerudvalget afholdes på 
Herningsholm Erhvervsskole:  
  

Tirsdag den 28/03 2017 kl. 10.00-12.00 
 
 
Efterfølgende møde er ligeledes aftalt til afholdelse på Herningsholm 
Erhvervsskole, tirsdag den 13/06 2017 fra kl. 13.00 til 15.00. 

 
Ad. 8 / Evt.: 
 
 Ingen indlæg. 

 
Liste over mobilnumre og mailadresser på udvalgets medlemmer pr. d.d.: 
 

Maskinsnedker: 
Klavs Klarskov (F) Multiform A/S (Formand) 51 51 27 14 kk@multiform.dk 
Peer Foged (NF) Forbundet 3F (Næstformand) 26 28 17 82  peerfoged@gmail.com 
Jens Jørgen Kirkeby Jeld-Wen A/S 22 10 28 17 jjk@jeld-wen.biz 
Ove Nielsen Forbundet 3F  20 46 90 52 onielsen8@gmail.com 
 
Efteruddannelse: 
Karsten Kousgaard Nobia Danmark A/S 40 61 64 19 kak@nobia.dk 
 
Herningsholm Erhvervsskole: 
Holger Frahm Herningsholm Erhvervsskole 25 42 45 22 hf@herningsholm.dk 
Tommy Sørensen Herningsholm Erhvervsskole  72 13 47 52 ts@herningsholm.dk 

  
 

Referent: Tommy Sørensen 
 Ref. 15/12 2016 
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