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Referat 
  

1. Meddelelser/orientering: 

a. Trepartsaftalen ved MLH 

Herningsholms Erhvervsskole har fået tildelt 21 årlige kvotepladser. Skolen har i de sidste tre år 

gennemsnitligt haft 60-70 elever om året, så det er en drastisk nedgang. 

På landsplan er kvoten fastsat til 447 årslever fordelt på de forskellige skoler. 

Der fastsættes ny kvote hvert år. 

Elever med praktikaftale kan starte på grundforløbet, så vi skal forsøge at vænne klinikkerne til 

at tegne kontrakter inden grundforløbets start. 

 

Der er ligeledes ændringer i skolepraktik. Virksomhedsforlagt undervisning VFU omdøbes til 

virksomhedsforlagt praktikuddannelse VFP og kan højest vare 3 uger i samme virksomhed og 

højest vare 6 uger af elevens samlede praktiktid.  

Skolen har brug for udvalgets opbakning og input til at løse den nye situation. 

Udvalget ytrer en generel bekymring for mangel på arbejdskraft i området pga. kvoten og 

efterspøger i denne forbindelse statistikker på antal elever, der uddannes om året. 

Udvalget bliver enige om, at sende en mail til FUTKA omkring deres bekymring for kvotens 

størrelse i forhold til at rekruttere arbejdskraft i lokalområdet 

 



 

 

 

 

2. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

Skolen har fået AUB midler til opsøgende arbejde, som skal bruges til at besøge alle klinikker i 

området og gøre dem opmærksomme på de nye regler. SH forslog, at vi sender en mail til 

klinikkerne, hvori vi annoncerer vores besøg og kort fortæller, hvad det drejer sig om 

3. Skolepraktiksituationen 

a. VFU - Virksomhedsforlagt undervisning denne mulighed forsvinder.  

Da vi ikke har mulighed for at have skolepraktikanterne på skolen i længere perioder, er vi ved 

at indgå en samarbejdsaftale med IOOS, hvor vi vil forsøge at fastholde eleverne hos os de 

første to måneder. 

 

4. Informationsarrangement for klinikkerne  

Udvalget troede ikke, at tandlægerne var interesseret i at komme på besøg på skolen, så 

arrangementet droppes. 

Udvalget forslog, at vi tog kontakt til Herning Tandlægeselskab og Kreds 9 tandlægeforeningen. BM 

vil tage emnet op til næste møde i HK 

 

5. EVT. 

SH nævnte muligheden at fremlægge sagen for lokale politikere, men at det var nødvendigt at sikre 

sig at skolens bestyrelse og fagforeningerne bakkede op inden et sådan tiltag. MLH tager kontakt til 

skolens direktør Allan Kortnum 

6. Næste møde: 

- D. 2017.05.12 kl. 17.30 i Annekset 

 


