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Dagsorden 
 

1. Velkomst og valg af mødeleder/referent 
 

2. Godkendelse af referat fra juni 2021 (vedhæftet) 
Referatet er godkendt 
 

3. Nyt vedr. uddannelsen og skolens udbud, herunder AMU, samt kommende kvoteoptag 
- Afdelingen har været til årsmøde med de øvrige MG-skoler, hvor Interaktions Design var 

hovedtemaet. På mødet blev der nedsat arbejdsgrupper for grundforløbsprøven og 
svendeprøven. Der er efterspørgsel efter kompetencer inden for SoMe, og vi har derfor 
lavet forslag til et valgfrit specialefag herom, som vi håber at få godkendt til afprøvning i 
’22. 

- Det kommende optag på Grundforløb 2 er udfordret på for få ansøgere, og vi ser derfor 
på muligheden for at skubbe opstarten til august, og give ansøgerne noget faglig 
basisviden, så de kan starte i elevpladser her i foråret i de virksomheder, der her og nu 
mangler elever. 

- Afdelingen er udfordret på økonomien grundet de forrige års små kvoteoptag. Vi ser 
derfor på hvordan vi kan samkøre hovedforløbs- og specialefagskurser med AMU-kurser. 
Vi har lavet et ret stort udbud på AMU i 2022, og laver en særlig hjemmeside herfor. 
Niels/HK vil gerne være behjælpelig med udsendelse af kataloget. 

- Såfremt GF2 udskydes bruges foråret til et stort udviklingsarbejde til investering til 
fremtiden, bl.a. mulighed for løbende udbud af specialefag, som kan køre hver uge, 
hvilket kan være et konkurrenceparameter.  I det hele taget skal udbuddet af specialefag 
gennemgås, da vi udbyder flere end for år tilbage, men til færre elever. 

- Ikastafdelingen skal renoveres, og der skal bygges et nyt IT-iværksætterhus sammen med 
bygningen, hvor skolens Data- og Kommunikationsuddannelser skal rykke ind. 
Mediegrafikerne forventes ikke at skulle flyttes i den sammenhæng. 

 



 

 
4. Håndtering og udfordringer ved Corona    

- Der er indført restriktioner, så alle elever skal vise gyldigt coronapas for at måtte være på 
skolen. Dette giver ikke umiddelbart problemer for vores uddannelse. 

- Uddannelsesdirektøren har meldt ud, at vi ikke må aflyse/begrænse sociale aktiviteter, da 
de unge ”lider” under at være corona-generationen, som har mistet meget socialt. 

 
5. Skolepraktik – status og udfordringer  

- Vi har pt. 5 elever, hvor vi forventer at 2-3 af eleverne får læreplads her i foråret.  
- Det begrænsede antal elever resulterer i begrænset produktionskapacitet ift. opgaver 
- SKP-eleverne tænkes også til at deltage i AMU-forløbene og vi ser på mulighed for at de 

fysisk flyttes ud i andre afdelinger, så de får flere ”kollegaer” 
 

6. Praktikpladsopsøgende arbejde og praktikplads AUB / Trepartsmidler 
- Det fælles AUB-projekt med de andre skoler afsluttes nu. Det har været et positivt 

samarbejde både mellem skolerne og Markmann som phoner. Dorthe har haft ca. 40 
besøg (både online og fysisk) i projektet og lokalt har det givet 4-5 nye godkendelser og 
ca. 10 virksomheder med potentielle lærepladser, som der skal følges op på. 

- De 7 skoler viderefører AUB-projektet i et projekt, som dækkes af Trepartsmidlerne. 
Derudover har Fagligt Udvalg forskellige projekter bla. opkvalificering af det 
virksomhedsopsøgende arbejde og et analysearbejde ift. efterspørgsel på kompetencer   

 
7. Evt. 

- Ideen fra Skive om fælles LUU-møde har uddannelsesdirektøren taget til sig, og konceptet 
afprøves d. 31. august 2022. 

- Uddannelsesdirektøren efterlyser ”pionervirksomheder”, som er særligt fremme i skoene 
inden for branchen, hvor han vil tage på kaffebesøg og skabe netværk til. 

- Vi har fået lavet en ny reklamefilm for uddannelsen: https://youtu.be/Z1y9dNIRWq0  
- Næste møde ifm. svendeprøveafslutningen d. 8. juni.  

 
 
 
 

https://youtu.be/Z1y9dNIRWq0

