
 

Referat fra fællesmøde i de lokale uddannelsesudvalg  
for Snedkerfaget og maskinsnedkerfaget  

Tirsdag d. 28/03 2017 
 
Deltagere: 

LUU for snedkere: 
Johnni Kenneth Christensen Forbundet 3F 
Jørgen Nielsen Forbundet 3F (Formand) 
 
Svend Gredal Dansk Byggeri 
Erik Ellehammer Dansk Byggeri (Næstformand)  
 
LUU for maskinsnedkere: 
Klavs Klarskov Multiform A/S (Formand)  
Jens Jørgen Kirkeby Jeld-Wen A/S 
  
Ove Nielsen Forbundet 3F 
Peer Foged Forbundet 3F (Næstformand) 
 
Efteruddannelse: 
  
 
Savværkskurser: 
Ingen medlemmer p.t. 
 
Herningsholm Erhvervsskole: 
Holger Frahm 
Tommy Sørensen 
Jørgen Laugesen 
Lone Højgaard Jensen 
Martin Lyhne Holmgaard 
 

Afbud:   
Karsten Kousgaard Nobia Danmark A/S 

         
   
                   

 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af seneste referat 
2. Orientering fra udvalgene. 
3. Orientering fra skolen. 
4. Efteruddannelse 
5. AUB 
6. Næste møde. 
7. Evt. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Ad. 1 / Godkendelse af seneste referat: 
 

LUU – snedker. 
- Ingen bemærkninger 

 
LUU – maskinsnedker. 
- Ingen bemærkninger 

 
Ad. 2 / Orientering fra udvalget. 
 

LUU – snedker:  
- Ingen bemærkninger 
LUU – maskinsnedker: 
- Ingen bemærkninger 

  
Ad. 3 / Orientering fra skolen. 
 

Talentspor: 
 

Holger Frahm og Jørn Sørensen var den 8. februar til konference i Middelfart. 
Snedkerfaget har ansøgt om midler til et projekt om ensretning af undervisningen på 
talentsporet. 
En arbejdsgruppe med deltagelse af uddannelsesledere og faglærere nedsættes når 
det endelige beløb er udmeldt. 
Torben Størner fra EPUC er tovholder. 
 
Elever på talentsporet skal undervises i faget Teknologi på D niveau i alt 2 uger 
fordelt på H2 og H3.  
Undervisningen i teknologi på D niveau varetages af en EUX underviser, da faget 
omfatter bl.a. afsætning og markedsanalyser, og faget afvikles separat fra det fag 
faglige, og tiden går derfor fra den snedkerfaglige del af indholdet på de to 
hovedforløb. 
 
Udvalget diskuterede det rimelige i at snedkerelever skal have faget teknologi på D 
niveau når andre bygge-anlægsfag har det på E niveau, og bordet rundt udtryktes 
holdningen at det er bedre at niveauet sænkes til E niveau for så at kunne indgå i de 
projekter som al anden undervisning på skoleforløbene er bygget op om, og som 
også kan være brugbart ude i virksomhederne.  
Det er så udvalgets holdning at hvis der elever som måtte have interesse i et højere 
niveau, kan dette tages på et senere tidspunkt som efter- eller videreuddannelse.  
 

  
GF eksamen: 
 
Der er afholdt eksamen på GF 2 i december 2016 og januar 2017 efter nye 
retningslinjer. 
Eleverne har 6 timer til at udføre en bunden opgave som trækkes dagen før. 
 
Samtidig med udførelse af opgaven samtaler lærer og censor med eleven min. to 
gange, hvor emnet første gang er dokumentationen til det teknologiprojekt som 
eleven har gennemført ugerne op til eksamen. 



 

Anden samtale drejer sig om hvordan eleven har løst den aktuelle opgave, hvilke 
observationer lærer og censor har gjort sig under opgaveløsningen samt en 
bedømmelse af resultatet.  
Evalueringer er bestået / ikke bestået. 
 
De af udvalgets medlemmer der har været censor til de afholdte eksamener, gav 
udtryk for at det var en god oplevelse at kunne gå og observere eleverne og samtidig 
have en uformel samtale med dem. 
 
 
Overflytninger: 
 
Snedkerafdelingen har over den senere tid oplevet at fire elever som har gået på 
andre snedkerskoler (og især en skole) har valgt at tage de resterende skoleophold på 
Herningsholm Erhvervsskole, og over de seneste år drejer det sig om i alt 15 elever. 
 
Adspurgt har eleverne og praktikvirksomhederne svaret at de har været utilfredse 
med undervisningens indhold og tilrettelæggelse på den skole de tidligere har 
benyttet. 
 
Dette indebærer at elevantallet på hovedforløbene her er større end forventet. 
 
 
Aarhus TECH: 
 
Aarhus TECH er fra august 2017 godkendt til at udbyde GF2 i snedkeruddannelsen, 
og har allerede 20 tilmeldte elever. 
I den forbindelse var en delegation fra skolen på besøg her for at se afdelingen og 
høre hvordan vi tilrettelægger undervisningen samt drøfte et evt. samarbejde med os. 
 
 
Svendeprøver: 
 
Elever der slutter svendeprøven fredag den 31. marts: 
14 maskinsnedkere (heraf 2 internationale) 
2 bygningssnedkere 
7 møbelsnedkerer (heraf 2 internationale) 
 
Der er tilmeldt 186 deltagere til afslutningen. 
 
En af møbelsnedkerne fortsætter uddannelsesforløbet i den virksomhed som han er 
i lære hos, for også at tage uddannelsen til maskinsnedker. (Varighed 1 år og med tre 
skoleophold)  
 
 
Bedømmelse af bygnings- og møbelsnedkere: 
 
For at overholde tidskravet til afvikling af svendeprøverne (30 klokketimer 
tegneprøve og 112 klokketimer praktisk udførelse) og for at have den fornødne tid 
til selve bedømmelserne, har vi denne gang anmodet om at få skuemestre ud både 
torsdag den 30. marts fra kl. 14.00 og igen fredag den 31. marts fra kl. 06.30. 
 
Dette har resulteret i at sekretariatschef Hanne Pein fra Snedkernes Uddannelser har 
reageret ved at anmode LUU om at drøfte hvorledes bedømmelsen kan organiseres 



 

således at der kun sendes skuemestre en dag, idet der ikke er økonomi til at aflønne 
skuemester to dage. 
 
Fremadrettet vil afdelingen ud fra elevantal på de enkelte hold planlægge med 
længere dage over svendeprøve skoleforløbet, således at eleverne kan blive bedømt 
torsdag.  
 
 
DM i Skills: 
 
DM i Skills blev afviklet i Aalborg fra den 26 januar til den 28. januar. 
Snedkerafdelingen klarede sig godt idet Lukas Kristoffer Brorfelde vandt DM for 
maskinsnedkere og Mathias Frahm Pedersen vandt 2. pladsen som bygningssnedker. 
 
 
SKP: 
 
Virksomhedskonsulent Lone Højgaard Jensen oplyste at et par elever mangler lige at 
få det sidste på plads, så er de ude i en kortere eller længere uddannelsesaftale og der 
således kun er en elev der ikke har en aftale. 
Lone følger jævnligt op på både elever og virksomheder for at få aftalerne på plads, 
hvilket har resulteret i at så mange elever allerede er afsat. (en overgang var der 10 
skp. elever) 
 
Ligeledes holder hun ugentlig møde med kundecentret (elevadministrationen) 
således at uddannelsesaftaler m.m. bliver registreret i systemet hurtigst muligt. 
 
 
  

Ad. 4 / Efteruddannelse 
 

Holger Frahm: 
Robot kurser kører fortløbende med god tilslutning fra mange forskellige brancher. 
 
Meget lidt interesse for øvrige kurser, og et planlagt tegnekursus som var efterspurgt 
af en virksomhed blev aflyst af virksomheden en uge før planlagt start grundet 
ordretilgang. 
 
   

Ad. 5 / AUB 
 

Holger Frahm: 
AUB midler er anvendt til besøg på virksomheder i Østjylland (Lone)  
 
HTM Component A/S her i Herning har været på besøg her på skolen, ejerens to 
sønner skal uddannes til maskinsnedkere. Den første starter GF2 til august og den 
anden ½ eller 1 år senere. 
 
KA Interiør A/S i Grindsted har ligeledes besøgt skolen og vi besøger 
virksomheden senere. Virksomheden ønsker kontinuerlig opkvalificering af deres 
medarbejdere evt. som produktionsassistenter. 
 

 
 



 

Ad. 6 / Næste møder: 
 

Maskinsnedkere: 13. juni 2016 kl. 13.00 – 15.00 
Snedkere: 14. juni 2016 kl. 10.00 – 12.00 
Fællesmøde den 26. september 2017 kl. 10.00 – 12.00.  

 
 
 
Ad.7 / Evt.: 

 
Ingen bemærkninger 
 

 
Referent: 
Jørgen Laugesen  
Ref. 28/03 2017 


