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Dato:  
25. maj 20201 
 
 

 Tid:  
kl. 9:00     

       Sted:  
       Struer Statsgymnasium  

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 

LUU:      

       

 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    

 Louise Kobberholm Kristensen LKK Dofk    X      

 Benny Enoksen Hansen BEH Dofk         

 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk          

 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    

       

 Lone E. Stilling LES Struer 
statsgymnasium 

   

Elevrepræsentant:      

             

             

Lærer repræsentant      

 Ingen            

Ledelses repræsentant      

 Maiken Dahl MKD Herningsholm 
Erhvervsskole 

        X      X  

                  

Gæster:      
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1. Referat fra seneste møde 26. januar 2021  

a. Referatet blev godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger – ingen   

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

Ingen punkter 

 

b. Skolen    

Nye tiltag på skolen: 

-Der bliver foretaget screeninger af alle GF1 og GF2 elever, så vi kan 

give dem den bedst mulige hjælp. Det er nu blevet muligt at få SPS 

støtte pga. diagnoser. Der er lige blevet oprettet en SPS-enhed med 4 

medarbejdere på skolen, som får sat støttetimerne i system. Vi læser 

ofte selv timerne i afdelingen, hvis det er muligt. 

-Vores nye kommunikationschef er ved at få fremstillet film omkring 

de forskellige uddannelser til brug på de sociale medier. Vi havde 

besøg af filmholdet i sidste uge og ser frem til at se det endelige 

resultat.  

-Til august er der 36 elever tilmeldt til GF1 og 21 til GF2. 

-Orientering om retningslinjerne for årets første svendeprøve som 

afholdes 7.-8. juni.  

I dag har vi lige fået bevillingen til nye AUB-midler. Vi fik 75.000 kr. 

som skal bruges til opsøgende arbejde. 

På skolen er der selvtest to gange ugentligt for Corona, det fungerer 

rigtig godt. 

-Vi søger pt. 2 nye faglærer i afdelingen.  

-MKD orienterer alle de forskellige tiltag der er igangsat på skolen for 

at sikre eleverne lykkes i uddannelse og mindsker frafald.  

 

Trepartsaftale: 

Trepartsaftalen drejer sig om, at flere unge får en uddannelsesaftale. 

Der er afsat 500 millioner, som fordeles til de faglige udvalg. 

I 2025 skal 60 % på GF2 tand have fået en uddannelsesaftale efter 15 

uger og 80 % efter 20 uger. 

I 2026 skal alle uddannelser leve op til ovennævnte krav. 
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Fagligt udvalg har henvendt sig til alle skoler for at undersøge hvilke 

udfordringer skolerne står med, så uddannelsen kan løftes i fællesskab 

 

c. Elevrepræsentanten  

Ingen punkter.  

3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler. 

b. Rekruttering 

4. Skolepraktiksituationen 

-Statur på elever i SKP er pt. 30 elever. Der er igangsat et forløb 

hvor der er ekstra fokus på at hjælpe og støtte eleverne ekstra 

meget for at lykkes med at få en elevplads. Det har været en 

svær tid for eleverne at skaffe en elevplads, da branchen er 

blevet forsigtige, grundet forårets nedlukning.  

5. LUP – Lokal undervisningsplan   

-Den lokale undervisningsplan har været tilsendt alle medlemmer. 

Er godkendt på mødet uden kommentar.  

6. Næste møde: 14/9-21 (Herning) 

7. Der var ingen punkter under punktet.  
 

 

 


