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Mødereferat 
LLU for Medieproduktion v. Herningsholm Erhvervsskole 

1. Velkomst og valg af mødeleder/referent 

Fremmødte: Rep GA Leif Winther, Rep G.HK Niels Wedege Petersen & EUD-Koordinator Dorthe 

Birkkjær 

Mødeleder: Dorthe Birkkjær 

Referent: Janni Rahr Pedersen 

2. Godkendelse af referat fra d. 22.06.2020 

Der bliver besluttet, at hvis ikke der sker indsigelse inden for de første 14 dage efter mødet, er det 

godkendt.  

3. Nyt vedr. uddannelsen, udbud af AMU-fag status 

Der bliver nu udbudt AMU-fag, sammen med specialefag. Nogle gange bliver de ikke til noget pga. for få 

tilmeldinger. For at få det til at blive til noget bliver alle de specialefag vi har (7), udbudt som AMU-fag. 

Ingen annoncering endnu. Der er rigeligt på fagene inden jul.  

Det bliver annonceret på hjemmesiden og de virksomheder, som Dorthe tager ud til.  

Der bliver foreslået annoncering igennem grafisk kommunikation hos HK. Niels sender kontaktinfo til 

Dorthe, med kopi til Leif.  

Gabriel Bredvig, bliver førstehjælpsunderviser. Han har været på 14 dages kursus, for at kunne undervise 

i det.  

Maria Sørensen er blevet ansat som fuldtidstimelærer og har været her i et halvt år. Hun kommer fra 

Bestseller. 

 

Monika Sattler er blevet ansat som timelærer på halv tid. 

4. Kvoteoptag for mediegrafiker 2021 – Kvotedag d. 11.12.2020 

38 har søgt ind, hvor der blot var 17 sidste år. De første RKV-samtaler blev afholdt i går d. 7. december.  

Vi skal have alle ind på kvotedag d. 11. december, hvor vi har 10 pladser.  

De skal ikke sende en ansøgning, de har udelukkende søgt igennem optagelse.dk.  

Ann-Dorte og Dorthe har lavet en film, som er blevet sendt tilbage til eleverne, hvor de fortæller om 

uddannelsen, afdelingen og kvotedag, samt hvor de opfordrer dem til at sende en ansøgning og CV med 

det samme, for evt. at få muligheden for hjælp til at forbedre det. Det har 22 benyttet sig af. 

 

Hvis ikke der findes 10 på fredag, så laves der et nyt optag.  

Der er ønske om at filmen bliver sendt med ud sammen med referatet.  
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5. Skolepraktik – status og udfordringer 

3 partsaftalen fra november 2018, har medført at der er bevilget 115 millioner på landsplan til at styrke 

skolepraktikområdet. HHE har modtaget 3,5 mil, som skal fordeles til vores 16 praktikcentre med ca. 170 

årselever. Aftalen hedder ”Fra folkeskole til udlært” og pengene er målrettet til udstyr til SKP-området. 

Det Dorthe ønsker at bruge det på, er at etablere et filmstudie i kælderen.  

Der er 12 elever på nuværende tidspunkt, hvoraf der arbejdes på at få 2 udmeldt. 

Der er et hold lige nu, som er meget udfordrende og som kræver ekstra. Der vil blive afholdt nogle MUS-

samtaler og noget teambuilding.  

 

6. Praktikpladsopsøgende arbejde og status på AUB-samarbejdet med de øvrige skoler 

Ny 3 partsaftale der skal fremme at 80% på grundforløbet får en læreplads. Der handler om at elevens 

ansvar for at få en elevplads i højere grad bliver sendt videre til skolen og midlerne bliver sendt til de 

faglige udvalg. Vi håber at der herved bliver etableret et større samarbejde med de faglige udvalg i 

forhold til det opsøgende.  

Der er i forvejen bevilliget 700.000 kr. i AUB-midler der skal afvikles i løbet af 2021 til deling med 6 andre 

skoler – der er blevet afholdt teammøder.  

Planen er, at der skal være en phoner, som skal ringe ud (Markman) – midlerne er blevet fordelt 

fuldstændig ligeligt. Ud af de grundforløb der starter d. 18. januar, forventes der ikke at være mange 

skolepraktikanter. 

 

Dorthe vil gerne have et møde ang. den nye 3 partsaftale. 

 

Dorte orienterede om åbent hus arrangement på TechCollege for Grafisk Teknikerelever den 17. 

december 2020. Interesserede kan deltage i arrangementet ved fremmøde og virtuelt. Dette initiativ vil 

også blive annonceret på ”Kvotedagen”. 

 

Niels supplerede, at TechCollege i de første otte måneder i 2020 har optaget 26 GT-elever og det årlige 

optag på sigt skal op på 40 – 50 elever. 

Optag af GT-elever foregår to gange årligt og skal gerne op på 20 – 25 elever hver gang. 

 

I branchen opleves det, at når Grafiske Teknikere opsiges fra deres arbejdspladser, skifter de ofte 

beskæftigelse og er tabt for faget. Bl.a. derfor er et større årligt optag af elever påkrævet i forhold til 

efterspørgsel. 
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7. Håndtering og udfordringer ved Corona 

 

Der har været 1 tilfælde af Corona - alle dem der havde været på workshop, blev sendt hjem og skulle 

testes. Alle dem der havde været i nær kontakt med den pågældende, blev sendt hjem. Alle har 

efterfølgende blevet testet og alle er heldigvis negative. 

Der sørges for at have afstand, der er maks. 15 i klasselokalerne. Når der er kvotedag, bliver der også 

holdt afstand. Der er ingen virtuel undervisning.  

Der opleves en udfordring med GF1’ere, 16-årige, som har svært ved at holde afstand.  

I lærergruppen er det ofte virtuelle møder på Teams. Skolen vil som udgangspunkt have, at der er 

fremmøde. 

 

8. Evaluering af fyraftensmøde 

 

Niels mener at det er ærgerligt, at der er sendt 500 invitationer ud, men kun 7 tilmelder sig. Der 

var for kort tid fra invitationen blev sendt ud, til det blev afholdt. Dorthe fortæller det var pga. 

foredragsholderen.  

Niels mener, at hvis man havde sendt det ud inden sommerferien, og skrevet at mere 

information omkring programmet vil komme senere, ville det måske have en effekt. 

Dorthe foreslår at man sender det tidligt ud og sender en reminder senere. Dorthe mener, at 

der var for meget arbejde i det, i forhold til hvad der kom ud af det.  

Leif foreslår at man kan begrænse til de interessante virksomheder. Dorthe foreslår, at hun 

inviterer dem, som hun har været ude ved, så hun har en fornemmelse af, hvilke der giver 

mening.  

Niels mener at man skal have hovedvægten på lærerne og eleverne på skolen – vigtigt at have 

et sted, hvor man kan finde information om alle de lavpraktiske ting. Dorthe siger, at der skal en 

fra kundecentret med, fordi det er dem der ved noget om det.  

Det handler også om at brande skolen.  

Niels foreslår, at når Dorthe skal ud til virksomhederne, at der skal markeres, at hun har været 

ude ved virksomheden, så nu har hun et ønske om at inviterer dem hen på skolen.  

Det virker, når virksomhederne bliver brandet og føler at de får noget ud af det.  

Der bliver lavet et fyraftensmøde, når vi har fået fat i phoner. Phoneren laver mødet. 

Niels foreslår at Dorthe har en invitation med på første møde med virksomhederne.  
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9. Evt. 

 

Niels har en opgørelse over fjernundervisning ved AMU-kurser. Deltagerantallet er faldet 

drastisk. 

Niels ønsker en opgørelse over evaluering af elevernes tilfredshed til næste møde.  

Næste LUU-møde tirsdag d. 22.06.2021 kl. 12.30 

 

 

 

 


