Herning d. 2. december 2018

Vedr.: Høringssvar – grundforløb maskinsnedker i Aarhus

Det er med interesse, vi læser jeres brev vedr. Høring – grundforløb maskinsnedker.
Vi har fulgt opstarten af jeres snedkergrundforløb, og vi vil gerne anerkende jeres store engagement og
arbejde omkring dette. Vi oplever et godt samarbejde med jeres snedkerafdeling, dette gælder både på
ledelsesniveau med uddannelsesleder Thor Hofmann Nyholm, vejleder Flemming Christiansen, og ikke
mindst med de 2 undervisere Rasmus Holten og Christian Sunesen, som vi anser for at være yderst
kompetente til at jobbet. Kendskabet til kvaliteten af jeres snedkeruddannelse kommer bl.a. til udtryk ved, at vi
har modtaget en del af jeres elever til deres videreuddannelse på hovedforløbet, og ved at undervisere fra
Herningsholm har virket som censorer ved grundforløbsprøven på Aarhus Tech.
Vi er enige i betragtningen om, at der er et langt større behov for maskinsnedkere, end der er for bygnings- og
møbelsnedkere. Dette er et naturligt opstået behov på grund af det øgede brug af maskiner og ikke mindst
brugen af avancerede CNC maskiner, samt virksomhedernes konstante behov for effektivisering og dermed
også den stigende anvendelse af robotter.
Mønsteret vi ser hos os, når grundforløbsholdene starter op er, at der er op mod 50 % elever der kommer
med uddannelsesaftaler som maskinsnedker, hvorimod det er meget få eller ingen, der kommer med
uddannelsesaftale som bygnings- eller møbelsnedker.
Vi oplever, at virksomheder i stigende grad efterspørger faglærte maskinsnedkere, mens der sjældent eller
næsten aldrig der efterspørges faglærte bygnings- eller møbelsnedkere.
Vi tror på, at hvis Aarhus Tech får godkendelsen til grundforløb maskinsnedker, så vil det give en samlet
fremgang for maskinsnedkeruddannelsen på landsplan, og vi vil ganske givet på den baggrund få flere
maskinsnedkerelever på vores hovedforløb. Det vil dermed styrke vores faglige miljø, bl.a. med hensyn til
investeringer i udstyr (hovedforløbet på maskinsnedkeruddannelsen er meget udstyrstung at afvikle) og
samtidig vil det styrke vores pædagogiske miljø.
Som vi ser udviklingen, vil behovet fortsat gå i retning af et øget behov for flere maskinsnedkere, og derfor er
det naturligt, at Aarhus Tech også kan udbyde maskinsnedkergrundforløbet. Vi vil derfor gerne bakke op om,
at Aarhus Tech godkendes til at udbyde grundforløb for maskinsnedkere.
I tilfælde af at jeres ansøgning ikke godtages, vil vi gerne tilbyde et samarbejde omkring udlægning af
grundforløbet til maskinsnedkeruddannelsen.
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