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Dato: 21. januar 2019 
 
Forplejning: 
Formiddagskaffe 
 

 Tid: kl. 9:00            Sted: lokale 25.03  
       Herning  Erhvervsskole 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 
LUU:      
       
 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    
 Camilla Krogh CK Dofk        X   
 Benny Enoksen Hansen BEH Dofk        X 
 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk        X  
 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    
       
Elevrepræsentant:      
 Johanne Krog Varde JV DFKF         X   
 Amalie Sørensen  AS          X 
Lærer repræsentant      
 Ingen             
Ledelses repræsentant      
 Maiken Dahl MKD Herningsholm               X  
 Martin L. Holmgaard MLH Herningsholm                X 
Gæster:      
            Lone E. Stilling LES Struer 

statsgymnasium 
         X 

        Lene K. Møldambjærg LKM Struer 
statsgymnasium 
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Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde 17. september 2018  
a. Godkendelse af referat 

-Godkendt 
b. Opfølgning på beslutninger 

2. Meddelelser/orientering fra: 
a. Formanden 
b. Skolen   

-Information om den afsluttende skoleprøve som skolerne nu for 
første gang skal afvikle i forbindelse med version 8. På Herningsholm 
ser frem til en god dag.  
Eleverne giver dog udtryk for at H8 er et presset skoleophold med 
både teoretisk svendeprøve og afsluttende skoleprøve. 
-Besøg af Dofk & DFKF – Hvad er udvalgets holdning til at kun den ene 
part er repræsenteret? Når begge parter er repræsenteret er 
forbundene meget velkommen, vi opfordrer til at Dofk sender en 
anden repræsentant hvis formanden ikke har mulighed for at deltage.    
-Skills i Næstved 4-6. april.   
2 deltagere er klar til Skills. 
På Herningsholm arbejder vi som noget nyt også med at klargøre 
deltagerne mentalt til konkurrence, samtidig forsørgere at skabe en 
fællesskabsfølelse blandt deltagerne fra Herningsholm.    

c. Elevrepræsentanten 
3. Praktikpladssituationen 

a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler  
-Foredrag med Anne Bech – Thomas Mygind som fortæller eleverne 
om egen motivation, samt om hvordan man selv har ansvar for det 
godt liv. ”Vil du være den positive Peter plys bamse eller det triste 
æseldyr”.   
-Opsøgende arbejde rundt i midt og vestjyske saloner. Faglærer Anne 
får mange gode snakke og blive bud velkommen. En del af de besøgte 
saloner er intersseret i at tage en elev inden for den nærmeste 
fremtid.    

b. Rekruttering 
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4. Skolepraktiksituationen 
-Status på elever – Pt. er der ingen elever i skolepraktik men vi forventer 
at der starter 5-6 elever op medio februar.   

5. LUP – Lokal undervisningsplan   
- Findes ny på hjemmesiden. 
- Der er ingen kommentar til den nye LUP fra de fremmøde 

medlemmer.   
Link:https://www.herningsholm.dk/om-
herningsholm/kvalitet/erhvervsuddannelser/lokale-
undervisningsplaner/ 

   
Næste møde: 
-20. maj kl. 9.00 på Struer Statsgymnasium  
-16. september kl. 9.00 Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 

6. Eventuel 
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