
Medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg 

for P&U – uddannelsen 
ved Herningsholm Erhvervsskole 

 

                        Herning den 24. oktober 2017 

Referat 
 

Deltagere:  Afbud: 

Kaj Bendixen Claus Clausen  

Kaj Brunsgaard 

Henrik Nielsen 

Mogens Johansen 

Søren Steffensen 

Niels Pank Hansen 

Leif Kloster 

 

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 13.00 mødelokale 7.422 ved hovedbygningen. 

 

Dagsorden:  

 

1. Velkomst v/ formanden 

2. Godkendelse af referat v/formanden 

a. Det konkretiseres at formen for ny svendeprøve, menes at der skal evt. tages en 

teoriprøve i brug. Ellers intet at bemærke.  

3. Orientering fra formanden 

a. Stokholm Maskinfabrik er blevet godkendt fra 1 til 3 lærlinge. 

4. Orientering fra skolen på EUD området 

a. Industriteknik Søren 

i. Status elever og grundforløb m.v. 

1. Der er stadig 21 lærlinge på GF2 hvor 8 har læreplads på nuværende 

tidspunkt  

ii. Aktivitetsniveau 

1. Vi har fået en vinder af Regionsmesterskaberne, som derved skal 

deltage i DM i Herning til januar.  

iii. Lokal uddannelsesplan – status 

1. Foreløbig LUP blev delt ud til gennemlæsning.  

iv. Speed Dating/”salg af lærlinge – opfølgning og opdatering af ”Interesse 

Firmaer” 

1. Der kom 4 virksomheder af de 20 der blev indbudt.  

b. Smede Niels 

i. Status elever og grundforløb m.v. 

1. 12 elever på nuværende tidspunkt, og har en forventning til at de alle 

bliver færdige. 

ii. Status på byggeri  

1. Går fint med byggeriet – og går fint i værkstedet trods de trænge 

kår.  

 



Side 2 af 2 

5. Orientering fra skolen om SKP/AMU /efteruddannelsesområdet ved Leif Kloster 

i. Der orienteres omkring uddannelsesløft og generel tilbud til uddannelse af 

ufaglærte. 

ii. Der tages rundt og orienteres omkring de muligheder der er for den enkelte 

virksomhed.  

6. Eventuelt 

a. Der arbejdes frem mod et virksomhedsarrangement, hvor der bliver afstemt 

forventninger i forhold til lærlinge og skolepraktikanter.  

b. Skal man satse på robot undervisningen? 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Herningsholm Erhvervsskole 

 

 

Søren Steffensen  Niels Pank Hansen 

Uddannelsesleder  Uddannelsesleder 

Industriteknik   Smede  

 


