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Dato:  
17. september 2019 
 
 

 Tid:  
kl. 9:00     

       Sted:  
       Struer Statsgymnasium         

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 
LUU:      
       
 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    
 Louise Kobberholm Kristensen LKK Dofk          
 Benny Enoksen Hansen BEH Dofk         
 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk         x 
 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    
 Elna Marie Vejgaard         EMV DFKF (gæst)    
 Lone E. Stilling LES Struer 

statsgymnasium 
   

Elevrepræsentant:      
 Annika Hansen AH DFKF        x    
             
Lærer repræsentant      
 Ingen             
Ledelses repræsentant      
 Maiken Dahl MKD Herningsholm 

Erhvervsskole 
              X  

                  
Gæster:      
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Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde 20. maj 2019  
-Godkendelse af referat og der var ingen kommentar til opfølgning på 
beslutninger.  
 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 

Louise Kobberholm Kristensen er nu indsat som repræsentant for Dofk 
i stedet for Camilla Krogh.    

b. Skolen   
MKD fortæller at Herningsholm til næste år har 36 kvotepladser ud af 
en samlet antal pladser på 425. Hvilket er en markant fremgang, 
hvilket hun blandt andet tillægger det gode arbejde lærerne hver dag 
udfører, samt det gode samarbejde med virksomhederne.  
MKD fortæller også at Herningsholm som noget nyt, nu afholder alt 
valgfag for 10. klasser i Herning og Ikast/Brande kommune. Det 
betyder i praksis at der afholdes ”projekt-onsdage” hvor 10. klasses 
elever fx kan vælge frisør.  
Derudover er afdelingen nysgerrig på samskabelse med fx 
plejehjemmet i Lind, samt det allerede etableret samarbejde med 
Herning bibliotek. Medio oktober skaber vi en anderledes skoledag for 
GF2 eleverne, som skal deltage ved ”den store klassefest” et 
arrangement for 4-6. klasses børn. GF2 eleverne skal flette hår, men 
det er også en af de første gang eleverne oplever at have ”rigtige” 
kunder. Så læringsmålet er at få GF2 eleverne til at koble fagligviden 
med kundebetjening. Derudover afvikles arrangementet fredag aften, 
hvilket også giver GF2 eleverne indblik i branchens arbejdstider.   
Som det sidste punkt fortæller MKD om hvordan skolen arbejder med 
dannelse af GF1 og GF2 eleverne.  
Eleverne er dygtige unge mennesker som kan mange ting, men 
eleverne har også brug for at vi skal som skole, virksomhed, mester 
mm. tør at sætte klare og tydelige rammer for dem. Så eleverne ved 
hvad der forventes af dem, eleverne ved det ikke hvis de ikke får det 
fortalt.  
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Der er en god og konstruktiv drøftelse i udvalget omkring oplevelsen 
af elevernes styrker men også udfordringer med at ”tage tingene af sig 
selv”. Eleverne har brug for en forventningsafstemning, når de 
kommer i en virksomhed.     

c. Elevrepræsentanten 
Ingen kommentar.  

3. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler  

-For de hjemsøgte AUB-midler afholdes det foredrage med Rune 
Strøm som er ekspert i Kommunikation og konflikthåndtering. Samt et 
foredrag med Michelle Kristensen som fortæller om motivation og 
vigtigheden af en fornuftig kost.  
Derudover vil Anne og Maiken kører opsøgende besøg i salonerne, 
med henblik på at få endnu flere virksomheder til at tage en elev.        

b. Rekruttering 
4. Skolepraktiksituationen 

-Status på elever – pt. er der 6 elever i skolepraktik. 
5. LUP – Lokal undervisningsplan – Der er ingen kommentar til ændringer.   

Næste møde: 
Mandag d. 20. januar på Herningsholm Erhvervsskole 
Mandag d. 11. maj på Struer Statsgymnasium  
Mandag d. 14. september på Herningsholm Erhvervsskole. 

6. Eventuel – Ingen kommentar.  
 
 


