
 

Program for uddannelsesdage for de lokale uddannelsesudvalg 
 

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 tilegnet sig viden om LUU’s ansvar, 
roller og rammen for samarbejdet med erhvervsskolen, faglige udvalg/Byggeriets 
Uddannelser samt det lokale og regionale arbejdsmarked. 
 
Formålet med dagen er at skabe en proces, hvor deltagerne modtager undervisning og 
informationer de roller og opgaver, samt ansvar der ligger i regi af LUU.  Et vigtigt element 
i formålet er, at deltagerne har mulighed for dialog og videndeling hvilket bl.a. tilgodeses i 
de 3 tema-workshops. 
 

Kl. 9.00 Erhvervsuddannelsessystemet 

 Hvem er Byggeriets Uddannelser? 

 Hvem er de væsentligste aktører? 

 Kaffepause 10 min. 

 Lovgivning, regelsæt  

 EUD, EUV, EUX, VEU 

 Introduktion til hjemmesiden 

 Kort om persondataforordningen (henvisning til hjemmeside) 
 

Kl. 11.00 Introduktion til workshops 
 
Workshopformen giver mulighed for fordybelse og dialog, og de tilrettelægges med oplæg 
fulgt af deltagernes eget arbejde med en case - fx 3 spørgsmål til oplægget, som gruppen 
skal drøfte. Processen styres af workshopholderen.  
 

Kl. 11.15 Første runde workshops 
 

Kl. 12.15 Frokost 
 

Kl. 13.00 Anden runde workshops 
 

Kl. 13.50 Kaffepause 
 

Kl. 14.10 Tredje runde workshops 
 

Kl. 15.10 Dialog og opsamling fra workshops 
Hvad har I som LUU-medlemmer mere brug for? 
 

Kl. 16.00 Tak for i dag 
 

 
 
 
 
 

 Vend side  



Alle deltagere skal igennem alle tre workshops med følgende temaer: 
 
Tema 1:  Uddannelsesforløbet (ansvarlig: Erik Fog Larsen) 

 Lokale undervisningsplan (LUP) 

 Grundforløb + GF2 prøve  

 Hovedforløb og svendeprøve  
 

Tema 2: Praktikforløbet (ansvarlig: Jacob Vad) 

 Godkendelse af praktiksted 

 Uddannelsesaftale - typer og juristeriet 

 Logbøger og praktikerklæringer 

 Tvistigheder  
 

Tema 3: Praktikpladsopsøgende arbejde (ansvarlig: Hanne Koblauch Christensen) 

 Skolens roller og opgaver 

 Det lokale uddannelsesudvalgs roller og opgaver 

 Eleverne i praktikcentret 

 Finansiering af opgaverne, herunder AUB 
 


