
 

Program for uddannelsesdage for de lokale uddannelsesudvalg i 
Byggeriets Uddannelser 
 
Kl. 8.30  Ankomst og morgenmad 
 
Kl. 8.45  Velkommen og præsentation af dagens mål og formål  
 

Mål for dagen er, at deltagerne, når dagen er slut, har viden om 
LUU’s ansvar, roller og rammen for samarbejdet med erhvervs-
skolen, faglige udvalg/Byggeriets Uddannelser samt det lokale og 
regionale arbejdsmarked.  

 
Formålet med dagen er, at deltagerne modtager undervisning og 
informationer om de roller, opgaver og det ansvar, der ligger i regi 
af LUU. Deltagerne får i de 3 tema-workshops mulighed for dialog 
og videndeling med hinanden.   

 
Kl. 9.00  Roller og opgaver – hvem gør hvad  

• Hvem er Byggeriets Uddannelser?  
• Hvem er de væsentligste aktører?  
• FU’s og LUU’s overordnede roller og opgaver   
• Introduktion til Bygud.dk, herunder LUU link  
• Uddannelsesveje: Brancheuddannelserne, Voksenuddannelse 

& Efteruddannelse. 
• Persondataforordningen (henvisning til hjemmeside)  

 
Kl. 9.50  Introduktion til workshops  

I workshop gives der mulighed for fordybelse og dialog. En BU-
konsulent holder et oplæg om temaet for workshoppen, hvoref-
ter deltagerne i grupper arbejder med en case. Der afsluttes med 
opsamling. Processen styres af BU-konsulenten.  

 
Kl. 10.00   Første runde workshops  
 
Kl. 11.30  Frokost  
 
Kl. 12.15  Anden runde workshops  
 
Kl. 13.45  Kaffepause  
 
Kl. 14.00   Tredje runde workshops  
 
Kl. 15.30  Fælles opsamling - Hvad tager I med jer hjem og har I brug for 

yderligere?  
 
Kl. 15.55 – 16.00 Tak for i dag  



Alle deltagere kommer igennem alle tre workshops med følgende temaer:  
 
Tema 1: Uddannelsesforløbet på skolen v/ Mads Kvist 

• Lovgivning, regelsæt i erhvervsuddannelser (Uddannelsesordningen)  
• Strukturen i erhvervsuddannelserne (EUD og EUX)  
• Lokale undervisningsplan (LUP)  
• Grundforløb GF1 og GF2 inkl. prøve  
• Hovedforløb og svendeprøve  
• LUU’s opgaver og roller i uddannelsesforløbet  
 

Tema 2: Oplæringsløbet v/ Pia Skjøtt Larsen og John Hvass 
• Godkendelse af lærepladser – LUU’s rolle og opgaver samt proces ift BU 
• Uddannelsesaftalen – aftaleformer og juristeriet  
• Samarbejde om kvaliteten i oplæringen, herunder logbogen/erklærin-

ger om oplæring samt EUD-oplæringsvejlednings kurserne (for uddan-
nelsesansvarlige og læresvend) 

• Tvistigheder – LUU’s rolle og opgave. 
 
Tema 3: Lærestedsarbejde arbejde v/ Hanne Koblauch Christensen 

• Treparten om tidlig indsats og fulde aftaler 
• Skolens ansvar og opgaver  
• Det lokale uddannelsesudvalgs roller og opgaver  
• Eleverne i skoleoplæring (tidl. skolepraktik)  
• Finansiering af LUU’s opgaverne, herunder AUB  
• Indsatser i Trepartsaftalen og i AUB og LUU rolle og opgaver heri. 

 
 


