
 

Referat 

LUU for Medieproduktion v. Herningholm Erhvervsskole 
Dato: onsdag d. 29.7.  kl. 9.00. 

Sted:  mødelokale 61.110, Nørholmvej 3, 7400 Herning 

 

Deltagere: 

Medlemmer:  Rep. GA Leif Winther 

Rep G.HK: Niels Wedege Petersen 

Fra skolen:  Kons. Udd.leder Knud W. Skov 

  EUD-koordinator Dorthe Birkkjær 

Uddannelseschef Allan Leerholm 

 

1. Velkomst og præsentation, valg af mødeleder/referent 

DMB mødeleder / KWS referat 

 

2. Godkendelse af referat fra 21.11.2013 (vedhæftet) 

Kort drøftelse af repræsentationen i LUU.  Afdelingen kontakter GUU med en forespørgsel for repr. fra de 

faglige randområder i turist- og reklamebrancherne (se nedenfor). Referatet er godkendt. 

  

3. Kvoteoptag for medieproduktion fag (mediegrafiker, webintegrator). 

MGR: Kvotepladser på 20 til 2015. Heraf 10 optaget til august ud af 25 ansøgere. Det er en udfordring, at få 

gode elever ud fra UUvejledning, fra markedsføring og det almen kendskab til uddannelsen. 

Web: Kvote for 4 for 2015. Den kvote er videreformidlet til anden skole. Når tidligere hold har været på op 

mod 40 elever, vil det kræve en kraftig udvælgelse, om skolen fremover skal have et webhold. 

 

4. SKILLs (skole, lokale mesterskaber, nationalt). 

Orientering om forløb af lokale mesterskaber og nationale mesterskaber – drøftelse af de økonomiske 

aspekter. Her var enighed om at det bør afsøges om enten de faglige organisationer og evt. GUU kan bære 

mere – eller om det kan fordeles bedre. De faglige udvalg i andre fag dækker alle omkostninger ved 

nationale (og nternationale) Skills. Lokale mesterskaber for mgr. bør forsøges dækket i medierne.  

Skoleskills er både besøg på Herning og Ikast/Brandes skoler og besøg fra dem på Herningsholm. Det sker d 

10. september og LUU er inviteret. 

 

5. Opsøgende arbejde grundforløb 

Tidligere var grundforløb dels opsøgende ved at have 6-7 ugers tirsdagspraktik. Enkelte får praktikplads den 

vej. Desuden er der undervist en del i ansøgningsteknik. Alle virksomheder med praktikant besøges inden 

første skoleforløb og inden sidste skoleforløb. Dels som vejledning til praktikant og virksomhed – og 

afsætning af elev fremadrettet.  

Desuden opsøges virksomheder, der ikke er godkendt – som skal godkendes. Der er også ringet til 

virksomheder, der har været godkendt. Det, der giver allermest, er at komme på aftalte besøg. 

I 2015 er 10 elever blevet færdige – 8 har praktikplads – og 1 er næsten på plads – og 1 skal i SKP. 

Rejsebureauer og turistområdet er ved at få øjnene op for mediegrafikere.  



 

AUB/AER-ansøgning gav afslag – måske skal der arbejdes på et fælles projekt med LUU. Link til de nyeste 

mediegrafikeres fælles webside er:  http://www.grafiskskp.dk/elevportal/www/pages/om_os/om_os.html  

 

Bestsellers  Line 

Sun-Advertising Andreas Mikus 

Upstream  Kristiana 

Jet sport  Anne Mette 

OJ-reklame   Thomas 

Conset A/S  Maria 

Ørskovgruppen  Cecilie 

Wiley X Europe LLC  Mette 

Lastas   Sabrina 

 

6. Skolepraktik – status og udfordringer (guide vedhæftet) 

Status er at der er 15 elever (hvoraf en har et restlære-forhold). Deraf har 5 elever psykiske problemer, som 

gør, at de ikke kan sendes ud. Vores udfordringer er at det ofte virker demoraliserende for de unge – og der 

er meget udskiftning mellem de unge. Der er blevet ansat en skolepræst på Herningsholm. 

Der må godt laves Ikke-konkurrence-forvridende arbejde – også for andre uden for skolen. 

LUU-medlemmer vil sprede information i baglandet om årshjul og kontraktvilkår for elever på ordinære 

aftale – og for skolepraktikelever. Dette udarbejdes i afdelingen til udsendelse. 

 

1 en del-aftale fra 15 august til november  Creative Company 

1 en kort aftale til februar med  Ski Group A/S 

1 en vfu med    Adventuredk 

 

7. Reform 2015  

Orientering om ændringen af både grundforløb og hovedforløb. LUP kort kommenteret, men da den endnu 

er ufærdig, er den kun foreløbig accepteret. Den skal godkendes ved bekræftede mails – og endelig 

godkendes i 1. halvår 2016.  

Kommentarer om at tydeliggøre det regionale område i den lokale forankring, så hele området beskrives. 

Der blev drøftet om EUX kan oprettes under MGR, da der oftest efterspørges studenter fra virksomheder. 

 

8. Personale – krav fra reform 2015 om ”deltagelse i et virksomhedsforløb” 

Hospitant-tjeneste – LUU må gerne medvirke til at orientere virksomheder om det mulige samarbejde. 

 

9. Nyt fra GUU Referat rundsendes med dette. 

 

10. Kommende møder: Januar – 27/1 – 9.00 på Nørholmvej. 

 

11. Evt. 

Det vil være godt, om information om arrangementer på skolen tilgår LUU. Det er vigtigt at der er en varm 

og gensidig kontakt. 

     Ref. Knud W. Skov 


