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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt 
HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Tirsdag den 4. oktober 2017 kl. 8.30 

 
 
Deltagere: Ervin Gam, Inger Stranddorf, Susanne Sommerlund, Kaj Østergaard, , 

Susanne Sommerlund,  Kim Laugesen, Mona Syndergaard. 
  
Afbud: Marie Louise Arenbrandt, Inger V. Rasmussen  
 
Referent: Lone Bjerregaard Kristensen 

 

 

Ad. 1 / Valg af ordstyrer: 

 Ervin Gam blev valgt 

Ad. 2 / Godkendelse af referat fra den 23. maj 2017 

  
 Referatet blev godkendt. (Med bemærkninger om, at der var byttet rundt på et par  
            navne). 

Ad. 3 / Orientering om EUD/EUX Business 

 Vi er godt i gang efter sommerferien, der startede 3 GF1 klasser op i Herning. 

 I øjeblikket har vi flg. gående i Herning og Ikast: 

            Herning: 

 GF1 SSS (detail) 16 

            GF1 Hem (handel, event og mediegrafiker) 16 

            Samt GF2 26  

            EUX-stuk 16 

            Ikast:  

            16 stk. 20 ugers, heraf 7 online 

            16 stk. 10-ugers heraf 7 online 

            9 stk. 5 ugers heraf 5 online 
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 Vi ligger under landsgennemsnittet mht. til at få elever til at starte på en erhvervs- 

 uddannelse direkte fra 9 – 10 kl., derfor er der startet en arbejdsgruppe op i sam- 

 arbejde med ministeriet, for at finde en løsning, så vi kan få eleverne til at vælge 

 en erhvervsuddannelse på Herningsholm Erhvervsskole.  

 Der arbejdes stadig på at få tilladelse til at oprette EUD 10 kl. på Herningsholm 

 Erhvervsskole.  

 

 Torsdag den 7. september, var Herningsholms Erhvervsskole vært ved Skills, der kom  

 1650 elever fra 8 klasserne i Herning og Ikast – Brande Kommuner. Alle eleverne fik 

 udleveret et pas og et stempelkort, som udløste en ”gave”, når det var udfyldt. 

 Der var ca. 500 elever der fandt vej til Handelshuset, nogle kun for at få deres  

 stempel, men mange blev hængende for at se hvad der foregik. 

 EUX havde en stand der hed ”Fokus på Huen”, og Butikken var åben, så de kunne få 

 et indtryk af dagligdagen i Handelshuset.  

  

 I uge 41 er der Karrieredag i Holing Centret, hvor Herning Kommunes 8 kl. elever og  

 deres forældre er inviteret til at komme og tjekke de forskellige uddannelser ud.  

 

 Den 14. november vil der blive afholdt Karrieredag for 8 kl. eleverne i Ikast – Brande 

            Kommune på Hyldgaardsskolen. 

 

 I ugerne 44 – 49 er der brobygning på 2 – 3 dages varighed for 9 – 10 kl. For 9 kl.  

 er det for de elever, som ikke er uddannelsesparate og for de uafklarede. Alle 10 kl.  

 elever skal deltage. 

 Tilmeldingstallene ser lovende ud. 
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 I år er der et nyt fælles koncept for de merkantile uddannelser, mediegrafiker, frisør  

 og tandklinik. Her skal de i fællesskab åbne butikker, frisørsalon og tandklinik, hvor  

 mediegrafiker står for reklamer, handel er leverandør, eventkoordinator for  

 åbningsevent og eux for regnskab og økonomi. 

 

  I januar 2018 skal der være DM i Skills i MCH Herning, Inden for det merkantile er  
 
  der konkurrence på detail, hvor det afklares d. 27.-10. om vi får en finaleplads og 
  
  handelsuddannelsen repræsenteres med en stand. Vi skal endvidere stille med 56  
 
  guider til et fælles guidekorps. 

 Tidspunktet er en udfordring, da GF2 klasserne bliver færdige ugen før, GF1 

 klasserne er lige startet på GF2 ugen før, og de nye GF2 klasser er lige startet, 

 om mandagen og Skills starter om torsdag. 

 Så vi har valgt at det er vores SKP elever der skal være guider. 

 HK vil også være tilstede på messen. 

 https://skillsdenmark.dk/dm-i-skills/dm-i-skills-2018/  

 

 Hovedforløb: 

 Mona har sendt et nyhedsbrev ud til alle virksomheder, hvor i hun beskriver de nye  

 tiltag. 

 Der er blevet kigget på indholdet i undervisningen både på de obligatoriske fag og på  

 valgfagene. 

 Der er blevet ansat nye undervisere, med nogle andre kompetencer. 

 Hidtil har eleverne lånt bøgerne på skolen, men fremover skal virksomhederne købe 

 dem til eleverne, så de har mulighed for at skrive i dem, og bruge dem til fagprøven. 

 Der vil fremover også blive udbudt valgfag inden for Detail, bl. a. E-Handel og Kom- 

 munikation på Sociale medier. 

https://skillsdenmark.dk/dm-i-skills/dm-i-skills-2018/
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 Antallet af Hovedforløbselever er faldet, da vi ikke har elever fra Skive mere. 

 

 Mona Syndergaard og Susanne Sommerlund har været ude og ønske tillykke til 

 Johanna S. Andersen, som er Detail elev i Jem & Fix i Ikast, fordi hun har 

 vundet titlen ”Årets fagprøve”, Tillykke til hende 

http://www.herningsholm.dk/delt-indhold/nyheder/nyheder/artikel/flot-fagproeve-blev-
beloennet-med-pris/  

 

Bilag:     Nyhedsbrev til virksomhederne 

  Satistik  

  

Ad. 4/ Status på AUB-projekt og Regionsprojekt 

  

Vi har fået kr. 180.000 fra AUB, som skal bruges til at få flere virksomheder godkendt 

til at oplære elever og til at få dem overbevist om at det er en god ide at ansætte en  

elev. 

Vi er godt i gang med projektet, vi har haft en Phoner til at ringe rundt og lave afta- 

ler, og Kim har allerede være ude og snakke med en del virksomheder. Anden  

 omgang med at ringe rundt, går snart i gang.  

 Derudover er der planlagt en Jobdating dag i januar 2018. 

 

 Det kan være svært at få en elevplads til at lyde spændende nok for eleverne, 

 det er ikke nemt at få dem til at søge en elevplads i et firma de ikke kender eller  

 har hørt om, så vi skal være bedre til at få elevpladserne til at lyde spændende. 

 De tænker først på at søge en sådan elevplads, når det er ved at være sidst i deres  

 grundforløbs periode. 

http://www.herningsholm.dk/delt-indhold/nyheder/nyheder/artikel/flot-fagproeve-blev-beloennet-med-pris/
http://www.herningsholm.dk/delt-indhold/nyheder/nyheder/artikel/flot-fagproeve-blev-beloennet-med-pris/
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 Regionsprojektet er i gang, hvor de forskellige klasseteams har fået sat rammerne, 

 men arbejder lidt forskelligt med dem. I GF2-klassen er det kørt som ugeprojekt,  

 hvor de startede mandag morgen med foredrag fra JYSK og derefter arbejdede de  

 med emnerne, som blev præsenteret fredag formiddag på en messe foran lærerne.  

 På GF1 EUX har de arbejdet med et projekt over en periode, hvor de først har besøgt  

 butikkerne i midtbyen og derefter arbejdet med emnet og sluttet af med en messe,  

 hvor de præsenterede for de butiksdrivende. 

 

 Smart Skills er et tilbud til grundskoleelever om at flytte undervisning ind på  

 Herningsholm. Her skal klassen arbejde med processen fra ide og design til salg og 

 markedsføring af det færdige produkt, som printes på 3D printer. Dette sker i   

 samarbejde med Industriteknik og Mediegrafik. 

 

 

Ad. 5/ Orientering fra virksomhedscentret 

 Kim har været ude ved en del små butikker, for at snakke med dem om VEU = 

 efteruddannelse. Mange af dem kan godt se en fordel i at deres ansatte fik noget 

 mere uddannelse, problemet er bare mange gange, at der er så få ansatte at det kan  

 være svært at undvære nogle i kortere eller længere perioder. Nogle kan heller ikke  

 lige se, hvad de får ud af det, ud over at den ansatte skal have mere i løn, hvis han/ 

 hun går fra at være ufaglært til at være faglært. 

 Den største udfordring er at medarbejderne altid/mange gange har en helt masse  

 undskyldninger for ikke sige ja tak til efteruddannelse. Mange gange kan det være 
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 nødvendigt at lave en færdig pakke til dem og så sige til dem at de skal stille på det 

 pågældende uddannelses sted på et given tidspunkt, for at medarbejderen tager på  

 et efteruddannelses kursus. 

 HK vil rigtig gerne være med til at få flere af deres medlemmer på efteruddannelse. 

 

  

 Vi har et VEU samarbejde inden for det gamle Rinkøbing Amt. Vi har tidligere afholdt 

 en del Leder Kurser, disse bliver nu afholdt i Holstebro og Skjern. Vi har fået en  

 henvendelse fra Campus Vejle om samarbejder. 

 Der er stor efterspørgsel på kurser i SAP – One Note, Skype for Business og  

 E –Handel, men vi er udfordret på kompetencerne inden for disse fag, det snakker 

 vi med Campus Vejle om, da de har kompetencerne, hvis der er nok til et hold, kan  

 det evt. afholde i vores lokaler på Vejles licens. 

   

Ad. 6/ Status på SKP 

 Der er nogle firmaer der ikke har en overenskomst, der har vi desværre oplevet at,  

 der har stået en forkert overenskomst i uddannelsesaftalen, og det har bevirket at  

 der skulle rettes til lønmæssigt, når det blev opdaget, så fremover skal vi lige tjekke  

 en ekstra gang, at det er den rigtige overenskomst, der står i uddannelsesaftalen fra  

 starten af. 

  

  

 I øjeblikket bliver der arbejdet på højtryk med at få butikkerne på skolen i Herning og  

 Ikast, samt en E – Handels butik startet op. Mette Nørup Raarup er blevet ansat til at  

 hjælpe Louise Göttsche, med undervisningen indenfor Detail, men Mette er ansat til  

 at få gang i butikkerne. 

 

 Pr. 1/1 - 2017 er det ikke længere muligt for SKP eleverne at komme i gratis praktik i  

 3 måneder. 
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Ad. 7/ Kan vi frafalder kravet om en praktikplan ved virksomhedsgodkendelse? 

 Kaj og Inger S. vil meget gerne beholde praktikplanen, men den behøver ikke nød- 

 vendigvis at være så udførlig, men de synes det er en god at have som tjekliste. 

 

 I forbindelse med de nye tiltag på HF, skal hver enkelt elev også have en kontakt- 

 lærer, som vil besøge virksomheden og tage nogle samtaler med både eleven og  

 den uddannelsesansvarlige, der er praktikplanen også god at bruge. 

  

  

Ad. 8 / Eventuelt  
 
            Vi er kommet på de sociale medier: 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/eudeuxbusinessherningsholm/?hc_ref=ARSpn1dfmsED2U
2WX9fVW5hH8e831ZbLyJWykripYNrsxXXmO3ORLiQqPsrUuBRV1ww&fref=nf  

 
Instagram: https://www.instagram.com/eudeuxbusinessherningsholm/  

 
Snapchat: EUD/EUX Business Herningsholm  

 
 
 

Næste møde: Tirsdag den 5 december, kl 13:30 i Ikast. (Lokalet bag Lone) 
 
 
 

  

  
  

https://www.facebook.com/eudeuxbusinessherningsholm/?hc_ref=ARSpn1dfmsED2U2WX9fVW5hH8e831ZbLyJWykripYNrsxXXmO3ORLiQqPsrUuBRV1ww&fref=nf
https://www.facebook.com/eudeuxbusinessherningsholm/?hc_ref=ARSpn1dfmsED2U2WX9fVW5hH8e831ZbLyJWykripYNrsxXXmO3ORLiQqPsrUuBRV1ww&fref=nf
https://www.instagram.com/eudeuxbusinessherningsholm/

