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Referent: Jørgen Laugesen 
 
 

Dagsordenspunkt: 
1. Referat fra seneste fællesmøde d. 28.03.2017  

a. Godkendelse af referat 

b. Opfølgning på beslutninger 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Udvalget 

b. Skolen 

c. Elevrepræsentanten 

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

b. Rekruttering 

4. Skolepraktiksituationen  

5. Efteruddannelse 

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

7. Næste møde: 

- D  

- D 

8. Eventuelt 

  



 

 
 

1.  Referat fra seneste fællesmøde d 28.03.2107: 

 

a. Godkendelse af referat 

-referat godkendt 

 

b. Opfølgning på beslutninger 

- ingen beslutninger 

 

2. Meddelelser/orientering fra: 

 

a. Udvalget 

- ingen meddelelser fra udvalget 

 

b. Skolen HF 

-Vi har pt 23 tilmeldte snedkere og 6 maskinsnedkere til GF2 i august. 

 

-Aarhus TECH starter GF2 snedkere og har pt 68 tilmeldte, påtænker at have et hold på 28 

elever. I opstartsfasen yder vi i afdelingen støtte til de to nyansatte lærere I Aarhus. 

 

-Ny uddannelsesordning for snedkerfagene er i høring frem til den 26. juni, og træder i kraft 

1. juli. Ændringerne fra den foregående ordning er: 

 

-Der gives mulighed for at samle skoleuger på EUV forløbene, således at de elever der har 

merit for enkelte fag ikke nødvendigvis skal på korte skoleophold, men derimod kan samle 

undervisningen på færre skoleophold. Der skal dog minimum være et skoleophold på hvert 

trin, og af maksimalt seks ugers varighed. 

 

-En anden ændring i uddannelsesordningen omhandler svendeprøven, hvor der er indført en 

ny disciplin der hedder ”Kompleksitet i opgaven” som betyder at eleverne nu kan honoreres 

karaktermæssigt for at udfordre sig selv ud over de faste discipliner der er i opgaven. 

 

-Sidste ændring er et nyt bilag vedr. ændringer i AMU mål. Disser ændringer er gennemført 

på baggrund af de uddannelsesmål der indgår i snedkeruddannelsernes skolefag er 

sammenlignet med de AMU mål, der er tilkoblet Træets Efteruddannelsers Fælles 

Kompetence Beskrivelser. 

 

- Udvalget vedtager, at vi ansøger om at komme med i en overgangsordning gældende for 

elever der er startet på GF2 efter den 1. august 2016. 

 

-Udvalget drøftede igen faget Teknologi på Talentspor og de målpinde og dermed opgaver 

der er knyttet til faget på D niveau. Der er i udvalget bred enighed om, at dette niveau er 



 

over det, der med rimelighed kan forventes, at elever i en erhvervsuddannelse skal 

beskæftige sig med. Udvalget vedtager derfor, i høringsfristen, at sende en indsigelse mod 

faget på D niveau og anbefaler, at der undervises på niveau E i stedet.  

 

-Snedkerafdelingen har været på LIGNA messe i Hannover. Vi havde aftaler med tre maskin 

leverandører, der viste os deres bud på især cnc udstyr. Vi er nu i dialog med disse 

leverandører og forventer at indhente tilbud fra dem senere med henblik på køb af udstyr. 

 

-HF, LHJ og Tommy Sørensen har deltaget i Træets Årsdag. Ud over præmiering af årets tre 

bedste maskinsnedker svendeprøver (elev fra Herningsholm fik en tredjeplads og en præmie 

på 10.000,- kr.) var der workshops med forskellige temaer. Et af disse var 

maskininvesteringer, hvor repræsentanter fra to snedkervirksomheder fortalte om hvilke 

erfaringer de havde med dette emne. Et af nøgleordene er at få support på cnc udstyr 

indskrevet i leveringsaftalerne. 

 

-Allan Kortnum er ansat som ny direktør på Herningsholm Erhvervsskole. Han er 41 år og har 

baggrund i gymnasie regi. 

 

-Talent camp i uge 27 igen i år. Ud over snedkerafdelingen er der ligeledes aktiviteter i murer-

, tømrer- og industriteknikker afdelingerne. Eleverne fra alle fag indkvarteres på 

skolehjemmet, og der er fælles arrangementer om aftenen. 

I år er der deltagelse af elever og trænere fra, Rusland, Belarus, Indien, Ungarn, Norge og 

Irland. 

 

-Det tegner til et travlt efterår i snedkerafdelingen. Der planlægges med to GF2 hold, og en 

lærer er konstant udlånt til GF1 forløbet. Derudover konstant 1 – 2 hovedforløbshold. 

 

c. Elevrepræsentanten 

- 

 

3. Praktikpladssituationen: 

 

a. AUB ansøgning/anvendelse af AUB midler  

-LHJ har haft fokus på, at få lavet praktikaftaler på de elever der sluttede Gf2 i januar, og 

dette er næsten lykkedes, idet der er tre tilbage i skp, hvoraf de to har været ude i 

virksomheds forlagt undervisning ad flere omgange, men har haft svært ved at ”bide sig fast” 

hos virksomheden. Den sidste er det lykkedes at finde en vfu virksomhed til, som ”tør” binde 

an med en elev der er døv stum  

-Ikke alle AUB midler er brugt, så de sendes tilbage. Ny ansøgning om AUB midler sendes 

inden 15. august fælles med maskinsnedkerfaget. Her tænkes nogle midler anvendt til 

opsøgende arbejde som tidligere, andre til et arrangement for virksomheder – LHJ efterlyser 

ideer til et sådant. 

b. Rekruttering 



 

 

4. Skolepraktiksituationen: 

 

- Er omtalt under punkt 3 

 

 

5. Efteruddannelse: 

 

-Der er den 13/6 nedsat en ekspertgruppe til at forestå en revision og reform af AMU, da der er 

faldende aktiviteter på området alle steder. 

  

-Her på skolen kører robot kurser efter planen, vi har haft andre kurser inden for snedkerfagene 

udmeldt, men måtte aflyse grundet ingen eller meget få tilmeldte. Afdelingen overvejer at udmelde 

en række kurser i uge 1 og 27 næste år, og så planlægge stort set alle undervisere i disse uger til at 

køre de kurser der måtte være behov for. (Uger hvor vi ikke har EUD elever) 

 

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

 

Fordi der træder ny bekendtgørelse og ny uddannelsesordning i kraft pr. 1. juli 2017 skal vi have 

tilrettet LUP til disse nye krav. 

 

7. Næste møde: 

 

-Fællesmøde tirsdag den 26. september 2017 kl. 10.00 – 12.00 

-Snedkere onsdag den 13. december 2017 kl. 10.00 – 12.00 

 

 

8. Eventuelt: 

-De to møbelsnedker elever der skal til svendeprøve i august/september har indsendt forslag til 

godkendelse af deres projekter – disse blev godkendt. 

 

 

 

 

    


