
 

/lbk 

 1 

 
REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Medieproduktion udvalget ved 
Herningsholm Erhvervsskole. 
Tirsdag den 2.  Februar 2016 kl. 9:00 
 
 
Deltagere: Ole List, Leif Winther, Niels Wedege Petersen, Dorthe Birkkjær 
 
Afbud:    
Referent: Lone Bjerregaard Kristensen. 
 

 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Velkomst og præsentation, valg af mødeleder/referent 
2. Godkendelse af referat fra den 22.11.2013 
3. Kvoteoptag for medieproduktion fag (mediegrafiker, webintegrator) 
4. Opsøgende arbejde grundforløb 
5. Skolepraktik – status og udfordringer 
6. Reform 2015 

 LUP for hovedforløb 
7. Personale – krav fra reform 2015 og ”deltagelse i et virksomhedsforløb” 
8. Nyt fra GUU 
9. Kommende Møder 
10. Evt. 

 
 
 
Ad 1 / Velkomst og præsentation, valg af mødeleder/referent 

 
Ole List blev valgt til mødeleder. 
Ole List er uddannelsesleder på Merkantil og Medieproduktion. 
 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt 
Der var lidt kommentarer til Skills. 
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Ad 3 / Kvoteoptag for medieproduktion fag (mediegrafiker, webintegrator) 

 
 

Vi har 14 kvotepladser, hvor af der er brugt 3, så der er 11 pladser tilbage, og der er nyt optag til 
August. 
 
Der er en voldsom nedgang på uddannelsen. Det er først på GF2, eleverne skal vælge retning, og 
der var kun 5 der valgte mediegrafiker, men der var kun 3 af dem der var egnede. 
Kvoterne skal fordeles både på GF1 og GF2. 
 
Dorthe fortæller at de overvejer at tage mesterlæreelever ind, men det kræver store overvejelser, 
da det er en stor udfordring. 
 
Dorthe var for første gang i 20 år nødt til at i december 2015, at ringe til tidligere ansøgere for at 
få udnyttet sidste års kvote, nogle af grundene er at niveauet er for højt . 
 
Hovedforløbene går et forår i møde, som vil kunne give underskud, og sådan vil det formentlig 
se ud fremover. 
 
Der bruges rigtig meget tid på at evaluerer, der er for tiden 2 ansat på Herningsholms 
Erhvervsskole, som udelukkende tager sig af evalueringerne. 
 
Der blev forslået at man skulle undersøge muligheden, for at udbyde nogle fag inden for grafisk 
uddannelse, som AMU kurser. 
HK kører nogle rigtig gode kurser, som man måske kunne kigge på. 
Ole tager en snak med Ålborg. 
 

 

Ad 4 / Opsøgende arbejde grundforløb 

 

Resurserne er blevet mindre til opsøgende arbejde. Dorthe ringer rundt til de forskellige 

virksomheder og tjekker op på om der er ledige elevpladser. 

Der er et par virksomheder der gerne vil have en elev. 

 

 

Ad 5 / Skolepraktik – status og udfordringer 

 
Der er i øjeblikket 20 elever i skolepraktikken og der kommer 4 mere, inden for den næste periode. 
Der er 40% fra det sidste hold der er startet i skolepraktik, hvilket svare til at 5 ud af 9 fik en elevplads. 
 
Der er en del fravær blandt eleverne, men dette tages der hånd om. 
 
Det kan være svært at få eleverne ud i praktik i virksomhederne, især hvis virksomheden har haft en 
dårlig oplevelse med en praktikant, så kan det tage rigtig lang tid at kommer over. 
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Dorthe arbejde meget på at få eleverne ud i korte / del aftaler, samt VFU (virksomhedsforlagt 
undervisning). 
Eleverne forventer at det er skolen der finder praktikpladser til dem. 
 

Der arbejdes på at få tilskuddet på 70.000,00 kr. tilbage, enten som tilskud til en virksomhed, hvis 

de tager en ekstra elev ind, eller en eller anden form for straf, hvis de ikke tager elever. 

De store virksomheder har ikke arbejde eller personale nok til en elev. Hvor i mod eleverne i de 

små virksomheder tit og ofte har nok at lave og får lov at prøve en hel masse og måske endda får 

nogle ansvars områder. 

 

Virksomhederne bliver mere og mere specialiseret, så det gør det vanskeligt at dække en hel 

elevplads, hvor eleven kommer omkring det hele 

 

 

Ad 6 / Reform 2015 

 LUP for hovedforløb 
 

Reformen er slået igennem, der har været en nedgang på 30% på det merkantile område og på 
EUX startede der 18 elever, de er nu nede på 7elever. 
Dorthe kørte et GF2 fra august til januar, hun startede 10 elever og sluttede med 8 elever. 
Det er svært at nå alt det de skal på 20 uger. 
Dorthe håber på de får Webintegrator uddannelsen. 
 
Der er en del elever der ikke kan fremvise et 2 tal i dansk og matematik, de har så haft mulighed 
for at gå op til en prøve og/eller gå på sommerskole for at få 2 tallet. 
 
Der er mange unge mellem 25-29 på offentlig forsørgelse. 
Der er mange af de unge mellem 16-25, som man ikke ved hvad laver. 
 
Det at være voksen og skifte erhverv er også blevet mere bogligt og besværligt. Nogle kan ikke nå 
at tage alle grundfag i den ordinære undervisning, så de bliver nødt til at tage aftenkurser ved 
siden af. 
Der har været ca. 50 mindre optag end vi havde budgetteret med. 
 
Med indførelsen af den nye reform, blev det også sådan at men kun kan starte på en 
ungdomsuddannelse 3 gange og man har kun 5 klip i SU systemet, med mindre man kan få et 
uddannelse pålæg. 
 
Der er forlydende om at der også er adgangskrav på vej på STX og de videregående uddannelser. 
 
LUP – Lokal undervisningsform. 
De skal dobbelt så meget på skole ved HF, det var før 15 uger, nu er det 30 uger. 
 
LUP bliver lavet færdigt i uge 7. Der er nyt optag i september 
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Ad 7 / Personale – krav fra reform 2015 og ”deltagelse i et virksomhedsforløb” 

 

Da der er en voldsom nedgang på mediegrafiker uddannelsen efter at webintegrator uddannelsen 
er stoppet, er vi nede på kun at være 3 fastansatte, hvoraf de 2 også går på PD. 
 
Poul Erik Larsen er udlånt til Mercantec, hans undervisningstimer bliver dækket af timelærer 
frem til sommerferien. 
 
I den nye reform er der et krav om at undervisere skal ud i et virksomheds forløb i en uge, for at 
se hvad der sker i det virkelige liv. 
Derudover skal de også på kursus for at optjene 10 ECTS point. 
 
 

Ad 8 / Nyt fra GUU 

 

Det er den samme situation på landsplan. 
Der skal laves en effektivisering af hovedforløbene. 
 
 
 
Grafisk skal senest i 2017, tage stilling til hvor mange steder i landet der skal undervises i faget. 
 
 
Ad 9 /  Kommende møder 
 

6. september 2016. kl. 9:00 
 
 
Ad 10 / Eventuelt 
 

Der var ikke noget til eventuelt 
 
 

Næste møde:  6. september 2016. kl. 9:00 
 


