
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for Maskinsnedker 
 

Dato: 13/06 2017 Tid: kl. 13.00 til 15.00 Sted: Mødelokale 22.01.01 – IT-centeret 

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

LUU:      

 Klavs Klarskov (formand) KK Dansk Industri   X 

 Karsten Kousgaard (efterudd.) KAK Dansk Industri X   

 Jens Jørgen Kirkeby JJK Dansk Industri   X 

 Peer Foged (næstformand) PF 3f X   

 Ove Nielsen ON 3f X   

       

Elevrepræsentant:      

 Ingen udpeget      

       

Lærer repræsentant      

 Tommy Sørensen TS Herningsholm X   

Ledelses repræsentant      

 Holger Frahm HF Herningsholm X   

       

Gæster:      

Lone Højgaard Jensen LHJ Herningsholm X   

Martin Lyhne Holmgaard MLH Herningsholm  X  

      

Referent: TS 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra seneste møde d. 28.03.2017 (fællesmøde)  

a. Godkendelse af referat: 

Opklarende spørgsmål fra KAK om hvilken skole, vi får overført elever fra.  

Dette er primært SDE Vejle hvor vi i seneste år har fået overført 7 elever. 

Fremadrettet er det skolens forventning, at vi kommer til at modtage en del snedkere der har 

gennemført grundforløbet på Århus Tech. Århus har fået 68 tilmeldinger, men har besluttet at 

begrænse første års optag til 28 elever på GF2. De resterende elever vil man forsøge at placere 

på naboskolerne i Vejle, Herning og Skive. 

 

b. Opfølgning på beslutninger. 

Ingen bemærkninger. 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Udvalget 

 KAK forespørger på procedurerne for indsamling og underskrifter af logbøger over 

praktikforløb. Det er normal procedure at der indsamles logbøger under alle 

hovedforløb og der indkaldes et medlem af det lokale uddannelsesudvalg til underskrift 

af de fremlagte logbøger. Der er et stigende antal elever/virksomheder der anvender 

elevplan til registreringen af praktikforløbene, hvor der ikke kræves 

underskrifter/tilkendegivelser fra hverken skole eller LUU. Der er derfor stor variation i 



 

antallet af logbøger der fremlægges til underskrift på skoleforløbene. Skolen har ingen 

mulighed for at føre kontrol med om alle elever/virksomheder får udfyldt logbøger 

over praktikperioderne korrekt.  

 

 Spørgsmål til om skolen har haft erfaringer med gennemførelse af den nye 

grundforløbsprøve. Peer har prøvet formen, og finder formen behagelig som censor, og 

det er hans indtryk at eleverne også finder formen behagelig.  

Peer havde forud for eksamensdagen lidt bekymringer for formen, men disse 

bekymringer blev gjort til skamme. Følte det godt at være med under 

fremstillingsprocessen og ikke kun i afleveringen. 

 

b. Skolen 

 Ny direktør. 

Skolen har som bekendt fået ny direktør. Allan Kortnum har været rundt på skolen og 

hilst på alle afdelinger. Allan er 41 år, og har sin ledelsesmæssige baggrund indenfor 

det gymnasiale område. 

 

 Træets årsdag. 

Afdelingen var i år repræsenteret med 3 deltagere på Træets årsdag for træ og 

møbelindustrien. HF, LHJ og TS  

Første punkt på eftermiddagens program var præmiering af årets 3 bedste 

svendeprøver, og her var afdelingen repræsenteret med en enkelt deltager.  

Tihamér Daniel Szalay fra firmaet Aksel Kjærsgaard A/S var indstillet med sit 

svendestykke og fik tildelt en flot 3. plads med en kontantpræmie på 10.000,- kr.  

Resten af dagens program var inddelt i forskellige workshops alt efter interesseområde. 

En af disse workshops/temadage omhandlede kvalificering af beslutninger i forbindelse 

med maskininvesteringer. I denne workshop deltog HF og TS. God oplevelse med god 

snak om kvalificering af investeringer i maskiner med såvel gode som dårlige erfaringer.  

LHJ deltog i en workshop med fokus på at komme tættere på sine kunder samt emnet 

”Crowdsourcing”. Også her en god oplevelse, med god dialog med de deltagende 

virksomhedsrepræsentanter.  

 

 LIGNA 2017 

Snedkerafdelingen tog næsten fuldtalligt på besøg på Ligna messen i Hannover i 

dagene 23 – 25 maj. Her var der fokus på maskiner indenfor CNC området, samt øvrige 

maskiner. Vi fik samtidigt et godt indblik i, hvad der rører sig inden for branchen på 

maskinsiden, og samtidigt inspiration til den daglige undervisning. 

 

 Talent Camp 2017 

I uge 27 afvikles Talent Camp på skolen indenfor 6 fagområder, heriblandt også 

maskinsnedker og snedkerfaget. Der er pt. 4 tilmeldte fra hver uddannelse, hvor af 2 

elever er fra andre skoler. 

  



 

 DM i Skills 2018 

DM i Skills bliver i 2018 afholdt i Herning. For maskinsnedkerfaget er snedkerafdelingen 

anmodet om at udvikle/tilrette opgaven til konkurrencen.  

Der er indgået aftale med sekretariatet om er at der til konkurrencerne i 2018, arbejdes 

med at lave en modificeret/redigeret udgave af anretter-vognen fra tidligere år. Det 

fagligt udvalg vil have punktet med på næst kommende møde snarest muligt. 

Udtagelsesproceduren er ændret til, at de 5 skoler der udbyder uddannelsen kan stille 

med op til 4 deltagere fra hver skole til en udtagelseskonkurrence i efteråret 2017. 

De 5 bedste fra denne konkurrence går videre til DM i Skills. 

Det er i 2017 Skive Tekniske Skole, der står for afvikling af udtagelseskonkurrencen.  

 

 Aktiviteter i afdelingen. 

Planen for 2 halvår blev præsenteret, med gennemgang af de enkelte forløb. 

Der bliver en hel del relativt store hovedforløbshold med elevtal på op til 25 på 

holdene. Der arbejdes med løsninger på ressource udfordringerne. Der er pt. Tilmeldt 

ca. 30 elever til det kommende grundforløb til august 

Efteruddannelser udbydes med Robot kurser planlagt på bestemte uger, mens øvrige 

AMU kurser vil blive oprettet efter behov/tilmeldingstal.  

Der arbejdes med tanken om at lave opsamling af de kursister der har ønsket kurserne 

på tidspunkter der matcher branchens stille perioder og afdelingens ressource 

belastninger. Eksempelvis 2 gange årligt. Branchens stille perioder ligger efter udsagn 

typisk i/fra september/oktober og frem mod januar/februar. Evt. fremtidige ønsker om 

AMU aktiviteter, eller IV kurser kan på denne måde bedre tilgodeses i stedet for at 

kurserne udbydes på bestemte kursusuger på forhånd, for derefter at måtte aflyse pga. 

for få tilmeldte.  

Udvalget er positive overfor tanken om opsamlingsuger 2 gange om året. 

Virksomhedscenteret kører p.t. et projekt i samarbejde med VEU centeret hvor 100 

virksomheder i området kontaktes med henblik på at få afdækket 

efteruddannelsesbehovet i virksomhederne. 

 

 Overgangsordning. 

Pr. 01/07 2017 træder en ny bekendtgørelse i kraft for uddannelsen, hvori det bl.a. er 

ændret således at uddannelsen ikke længere er opdelt i trin 1 og 2. Denne ændring 

medfører, at elever der indgår en kort aftale kan starte uddannelsen som 

maskinsnedker og ikke længere skal gennemføre første del af uddannelsen som 

produktionsassistent.  

Det er afdelingens forslag, at der etableres en overgangsordning, for alle elever der har 

påbegyndt grundforløbet efter 1. august 2016, således at disse elever alle overgår til 

bekendtgørelsen der træder i kraft 01/07 2017. 

Det er udvalgets beslutning at en sådan overgangsordning etableres.  

 

c. Elevrepræsentanten 

 Ingen udpeget. 

 

  



 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

 Den igangværende søgte periode er nu slut og det har i denne periode ikke været 

muligt at finde anvendelse for hele det bevilgede beløb. Midler der ikke har kunnet 

anvendes returneres. 

 

 Der skal ansøges om ny pulje til kommende AUB midler til opsøgende arbejde.  

Der kan evt. overvejes at formulere en mere detaljeret ansøgning med angivelse af 

flere delmål i forbindelse med det opsøgende arbejde. F.eks. et delmål som kan 

omhandle arbejdes bl.a. med udarbejdelse af CV for de der mangler praktikpladser. 

Ansøgningsfrist 15/08 2017 og midlerne der evt. bevilges forventes at komme til 

anvendelse fra november måned. Skolen opstiller forslag til ansøgning. 

 

b. Rekruttering 

 - 

 

4. Skolepraktiksituationen 

 Afdelingen har p.t. 3 skolepraktikelever. Disse 3 elever skal til samtale i nær fremtid om 

deres fremtidige planer med uddannelsen. 1 af eleverne er døv/stum, men har gode 

faglige evner. LHJ har p.t. søgt 12 virksomheder i elevens nærområde i Esbjerg og 

omegn, men har endnu ikke fået respons fra alle. Det er for nærværende arrangeret at 

eleven skal i VFU en uge hos virksomhed i det østjyske. 

 

 På grundforløb 2 som afslutter den 23/06 2017, er der p.t. 3 elever der har 

tilkendegivet ønske om evt. skolepraktik og der er muligvis op til 6 yderligere som alle 

mangler praktikplads på nuværende tidspunkt. 

 

5. Efteruddannelse 

 Behandlet under punkt 2.b. orientering fra skolen – aktiviteter i afdelingen.  

 

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

 Der er som tidligere omtalt kommet ny uddannelsesbekendtgørelse for 

maskinsnedkeruddannelsen, og en tilhørende uddannelsesordning p.t. er i høring. 

skolen skal derfor have udarbejdet en ny Lokal undervisningsplan og dette arbejde er 

allerede igangsat. En ny undervisningsplan forventes at kunne fremlægges for udvalget 

ved næste møde.  

Det blev aftalt at HF mailer den nye bekendtgørelse og uddannelsesordning til 

medlemmerne i udvalget.  

Generel drøftelse af indholdet i de 2 dokumenter med beslutning om, at det lokale 

uddannelsesudvalg, i et høringssvar, endnu en gang vil opfordre det faglige udvalg til at 

man genovervejer beslutningen om at hæve faget Teknologi til D-niveau for elever der 

følger talentsporet da fagets indhold på D-niveau adskiller sig væsentligt fra E-niveauet, 

ved at det ikke kan indarbejdes i de faglige discipliner der ellers arbejdes med i 

uddannelsen.   



 

7. Næste møde: 

- D. 26/09 2017 kl. 10.00 til 12.00 i Herning. (Fællesmøde for Snedker og maskinsnedker) 

- D. 12/12 2017 kl. 13.00 til 15.00 i Herning  

 

8. Eventuelt 

 Ingen bemærkninger    

 

Herning d. 15/06 2017 


