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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL 
udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 08:30 – 10:00 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Brian H Willadsen, Kim Laugesen, Ervind Gam, Pia Brændgaard, 

Inger V. Rasmussen, Kaj Østergaard, Pia B. Sørensen 
 
Afbud:  Susanne Sommerlund, Leif Kloster, Marie Louise Arenbrandt 
Referent: Lone Bjerregaard Kristensen 
 

 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 13. september 2016 
3. Orientering om HG 
4. Orientering om kursusafdelingen 
5. AUB-Midler: Hvad skal der søges om til næste år? 
6. EUD reform 
7. Gennemsyn af lokale uddannelsesaftale 
8. Handelshuset  
9. Udbud 2017  
10. De nye LUP 
11. Status på SKP 
12. Mødedatoer 2017 

Forslag:  

Onsdag den 8. februar 2017  

Tirsdag den 23. maj 2017 

Torsdag den 21. september 2017 

Mandag den 20. november 2017 

13. Eventuelt 
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Ad 1 / Valg af ordstyrer 
 
Ervin Gam blev valgt. 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 

 

Ad 3 / Orientering fra HG 

Pia B. Sørensen var med i starten af mødet, da hun gerne vil vide hvilke tal udvalget ønsker på 

statistikoversigten fremover, hun mener ikke at de tal vi har i dag er retvisende. 

Hun forklarede hvad det var for nogle tal der var på i dag, og hvad hun kunne forestille sig der 

kom på fremover. 

Pia blev bedt om at komme med et forslag til, hvad hun synes kunne være interessant og hvis 

nogen fra udvalget får nogle gode ideer, er de velkommen til at kontakte Pia på:  

72134735 eller på pbs@herningsholm.dk  

 

Inger R. fortalte at hvis en elev har en studentereksamen kan de ikke få hjælp ved UU-

Vejledningen, men bliver henvist til studievejledningen. 

Men Herning UU-Vejledning har alligevel et projekt i gang for 22 unge studenter, der ikke har 

fundet ud af hvad de vil fremover. 

De 22 unge mennesker skal fra 1/12 2016 ud og klippe Birk i Knudmose, hvor de så skal tænke 

over, hvad de vil bruge deres studentereksamen til bagefter. 

 

Kaj mangler stadig elever på lageret, men der er ingen der søger elevplads inden for lager og 

logistik. 

 

Inger R. spørger om det kunne være en ide at lave et ”Road Show”, sammen med de 22 unge 

mennesker og Kaj synes det kunne være meget interessant at prøve. 

 

Brian H. Willadsen præsenterede kort sig selv, han er uddannelseschef for de merkantile 

uddannelser. 

Uddannelseschef Allan Leerholm fratrådte sin stilling i starten af november og hans områder blev 

fordelt ud på Brian H. Willadsen og Martin L. Holmgaard. 

Brian har fået tildelt Merkantil –EUD og Martin har fået tildelt Tand og Frisør. 

 

Stillingen som Uddannelsesleder til erhvervsuddannelserne er slået op, og man håber at kunne få 

en ansat pr. 1/1 2017. 

 

Bilag: Statistik 2016 

 

mailto:pbs@herningsholm.dk
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Ad 4 / Orientering fra kursusafdelingen. 

I øjeblikket er det primært AUB midlerne der er fokus på. Kim skal til at ringe rundt til 

virksomhederne, for at høre om de vil have besøg vedr. elevpladser. 

Når han har aftalerne på plads, kontakter han Inger S. for at høre om hun kan på de tidspunkter. 

 

 

Ad 5 / AUB-Midler: Hvad skal der søges om til næste år? 

Vi skal have brugt AUB midlerne fra foråret, for at kunne søge næste gang. 

 

 

Ad 6 /  EUD reform 

Slettes fremover, ikke aktuelt mere. 

 

 

Ad 7 / Gennemsyn af lokale uddannelsesaftale 

Det samme som punkt 10 

 

 

Ad 8 /  Handelshuset 

Der er ved at være en færdig plan for stedet. HHX Herning låner 8 lokaler. 

EUD/EUX-Herning, Mediegrafikerne og Hovedforløbene på Merkantil uddannelse, deles om de 

restende lokaler. 

Der er for tiden kvote på Mediegrafiker og det forventes at der kommer kvote på Event Merkatil, 

hvilket betyder at elever skal have en uddannelsesaftale, for at få en plads på uddannelsen. 

Der er ikke rigtig nogen efterspørgsel på Mediegrafik hos virksomhederne, men på brobygning er 

der stor interesse blandt eleverne. 

 

Der er indvielse af det nye Handelshus den 10. marts 2017, der kommer en invitation. 

 

 

Ad 9 /  Udbud 2017 

Vi bibeholder det udbud vi har i øjeblikket og så får vi yderlig Kontor med specialer. 

Vi er i dialog med Holstebro Handelsskole vedr. et samarbejde om ca. 30 skolepraktikelever 

inden for Detail. 
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Ad 10 / De nye LUP 

”LUP i nye klæder” Der er igangsat et arbejde, hvor vi skal have tilrettet vores LUP på alle 

uddannelser. 

Før lavede vi dem fordi vi skulle. 

Nu gør vi som vi siger og siger som vi gør. 

LUP er ikke til for ministeriets skyld, men intentionen er, at vi fremover kan bruge dem aktivt i 

vores daglige arbejde. 

 

Ad 11 / Status på SKP 

Der er i øjeblikket rigtig mange elever i skolepraktik, så der arbejdes på at få 2 faste instruktører i 

skolepraktikken. 

Pia B. har været i Skive for at få ideer fra deres skolepraktik afdeling. 

Skolepraktikken skal gerne være interessant og lærerig. 

 

 

 

Ad 12 / Mødedatoer 2017 

 
Onsdag den 8. februar 2017  

Tirsdag den 23. maj 2017 

Torsdag den 21. september 2017 

Mandag den 20. november 2017 

 

 
 

Ad 13 / Eventuelt 

Der var ikke noget 

 

 

Næste møde: onsdag den 8. februar 2017, kl. 8:30 – 10:00. 
 


