
Referat  

LUU for Medieproduktion v. Herningholm Erhvervsskole 
 

Dato: 14./12. 2018  
Tid:    kl. 8.30 - 10.00 
Sted:  1a.002 
Next Level, Truelsensvej 3, 7400 Herning 
 
 

Mødedeltagere:  
Rep. GA Leif Winther 
Rep G.HK: Niels Wedege Petersen 
EUD-koordinator Dorthe Birkkjær 
Uddannelsesleder Mona Syndergaard  
 

Referat 
 

1. Velkomst og valg af mødeleder/referent 
Mødeleder: Leif 
Referent: Mona 
 

2. Godkendelse af referat fra 20./6. 2018 (vedhæftet) 
Opfølgende spørgsmål til handlingsorienterede punkter. 
Referatet er godkendt. 
 

3. Nyt vedr. uddannelsen og skolens udbud   
- Ny strategi offentliggjort primo 2018, så alle har fokus på de samme mål. 

I september fik skolen en ny grafisk identitet, senest er der kommet nye skilte op, hvor 
mediegrafikerne er blevet mere synlige. 
Skolens økonomi er udfordret af de politiske tiltag, så det følges nøje. 

- Et ønske at udbyde efteruddannelsestilbud men afdelingen har pt. ikke ressourcer til det. Et 
forslag at se på at udbyde fag, der alligevel køres i specialefagene. 

- Video efterspørges i højere grad fra branchen, en underviser har været på after-effectkursus, og 
en anden deltidsansættelse med kompetencer inden for film. 

- I november var vi til årsmøde, hvor der var fokus på digitalisering i undervisningen. Rigtig godt 
møde med masser af praktisk tilgang til samarbejde på tværs af skoler. Blandt lederne blev et 
muligt samarbejde i forhold til 145 kvotepladser på landsplan debatteret dog uden at der kom en 
konkret løsning ud af det, ud over et forslag om en fælles AUB-ansøgning til at lave opsøgende 
arbejde, som skal udføres lokalt. Diskussion om at undersøge mulighed for at samarbejde med 
Aalborg.  

- Grafisk uddannelsessekretariat nedlægges, Ulla Gorm er stoppet og Jette stopper. I stedet lægges 
uddannelsen ind under Industriens Uddannelser, hvilket vi håber at give uddannelsen en større 
stemme, men til gengæld bliver serviceniveauet nok sænket. 

- Lokalt kører det rigtig godt med et rigtig godt team.  
- Godkendelse af LUP – sendes ud sammen med referatet  
 

 



 

4. Kvoteoptag for mediegrafiker 2019 
- 13 pladser i 2019 
- Arbejder på at få så mange aftaler i mål inden nytår, da det påvirker kvoteoptaget i 2020 
- Fra 2020 placeres optaget i januar i stedet for august 
 

5. Skolepraktik – status og udfordringer  
- P.t. 14 aktive skolepraktikelever. Nogle har store udfordringer, der gør at de ikke kan gennemføre 

uddannelsen, hvorfor de vil blive udmeldt inden for overskuelig fremtid 
- Dorthe oplever modstand fra virksomhederne i at ansætte skolepraktik-elever 
- Skolepraktikken er begyndt at fakturere eksterne virksomheder for opgaverne, men fokus på 

opgaver som er så små så det ikke går i konkurrence med branchen. Dorthe ser på prissætning, 
anbefaling at kontakte Tech College. 

 
6. Praktikpladsopsøgende arbejde og praktikplads AUB  

- Det er svært i øjeblikket. Flere kontakter skolen og Grafisk Uddannelses Udvalg, men de ender 
desværre ikke i aftaler. 

 
7. SKILLS (skole, lokale mesterskaber, nationalt) 

- I Næstved i april 2019 
- Udvælgelse af elever er foregået på en ny måde; skolen udvælger 5 kandidater, som sekretariatet 

beder virksomhederne lave indstillinger til, og så skulle skolerne lave den endelige udvælgelse. 
Eleven fra Herningsholm kommer fra AUBO, som får lidt ekstra undervisning inden skills. 

 
8. Evt. 

- Forslag om et fyraftensmøde for branchen (Grakom og HK) med fokus på at brande eleverne og 
uddannelsen, særligt hvad eleverne i dag måles på til svendeprøven. 
Kunne være fint at kombinere med et indlæg f.eks. en fremtidsforsker el.lign. så der er et andet 
trækplaster.  
Vil være bedst om efteråret, hvor der er GF2 elever, der søger elevpladser. 

- Opfordring til at invitere det nye sekretariat på besøg på skolerne sammen med LUU. Niels 
fortæller at det samme er gjort i Aalborg, og at man fra HK gerne vil presse på for det. 

- Opfordring til at søge samarbejde med Medieskolen i Viborg omkring videoproduktion. 
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