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Referat 
 

1. Velkomst og valg af mødeleder/referent 
 

2. Godkendelse af referat fra dec 2020 (vedhæftet) 
 
Godkendt 
 

3. Nyt vedr. uddannelsen og skolens udbud, herunder ETU og VTU 
- Grundforløb 1 i efteråret i samarbejde Datauddannelsen. Teamdag i maj ift. fælles afsæt til august 

giver positive forventninger til efterårets hold. 
- Grundforløb 2 netop afsluttet. 1 dumpet men skal op igen. 8 har elevplads, 6 mangler, men 

forventer yderligere 2 får plads inden august/september, og dermed 4 til skolepraktik 
- Hovedforløbet i foråret har været lidt udfordret af en manglende medarbejder i afdelingen, 

hvilket har skulle dækkes af de resterende. Dette har desuden resulteret i lidt aflyste specialefag. 
- I efteråret har vi ansat en tidligere elev, Nicholas, som timelærer til særligt brobygning, 

introkurser og andre aktiviteter ud i grundskolerne, samt supplere teamet med kompetencer 
inden for web og film.  

- Vi har reorganiseret os i afdelingen, så Dorthe Birkkjær har fået mere ansvar og personaleansvar. 
- Næste års strategiske indsatsområder bliver stort set copypaste ift. i år, dog rettes lidt til bla. 

fokus på diversitet frem for fokus på piger og ”Selskabet for os der vil mere” med indsatser uden 
for skoletid og inden for talentarbejde. Bøgildvej står over for en større renovering, det ser vi 
frem til, som en del af en større bygnings- og renoveringsplan med flere byggerier og 
renoveringsprojekter. 

- Data fra ETU og VTU kan desværre ikke trækkes ud. VTU har ikke fået tilstrækkeligt med 
besvarelser inden for uddannelsen. Vi er i øjeblikket ved at se på evalueringskulturen, hvor vi har 
indført at underviserne laver individuelle undervisningsevalueringer, som redskab til at blive 
klogere og dygtigere til egen undervisning. Derudover laver man evaluering af hvert hovedforløb,  
samt årlige ElevTrivselsUndersøgelser. Vi arbejder på at fremskaffe ETU’en til næste møde. 

 
4. Håndtering og udfordringer ved Corona    

- Alt undervisning under nedlukningen er gennemført online 
- Selvtest siden påske på skolen, udløber efter sommerferien. Dette er gået rigtig godt. 

 

 



5. Kvoteoptag for mediegrafiker 2021 
 
- Samme kvotestørrelse næste år, som i år. Afventer institutionsfordelingen. 
 

6. Skolepraktik – status og udfordringer  
- 8 elever i skolepraktik lige nu. Færre i optag og flere i uddannelsesaftale. 

Af de 8 er 2 på vej ud pga. manglende fagligt niveau, og 1 bliver udlært.  
- I det kommende optag forventes 4 nye elever, som alle forventes hurtigt at komme videre.  
- De flere elever i aftaler vurderes at være resultat af øget opsøgende arbejde 
 

7. Praktikpladsopsøgende arbejde og praktikplads AUB  
- Samarbejde mellem de 7 MG-skoler har været rigtig positivt, hvor man har haft en phoner på til 

at kontakte virksomheder og booke møder. Her har vi haft rigtig god aktivitet og de fleste møder 
har været gode og sået gode frø, som hen ad vejen giver aftaler. Det er den langsigtede indsats, 
da særligt offentlige virksomheder skal have det med i budget. 

- Positivt at opleve at virksomhederne har stort fokus på at kunne levere kvalificeret oplæring. 
- Projektet fortsætter ind i efteråret, da midlerne ikke er forbrugt. Her fokuseres på virksomheder 

der har elever inden for beslægtede uddannelser fx Digital Handel, FTP o.lign. 
 

8. Trepartsaftalen og udfordringer med at leve op til måltal for indgåelse af elevaftaler i fremtiden 
- Med forårets hold rammer vi ca. 56%, og er optimistiske ift. at nå målet hen over de næste år 

indtil 2026. 
- Vi ser det dog som en udfordring, at eleverne skal i gang med deres praktikpladssøgning inden de 

reelt er klar til det, og måske knap har kompetencerne til at lave gode ansøgninger 
- Skolerne har leveret et idekatalog til Fagligt Udvalg med aktiviteter, som vi kan se midlerne kan 

anvendes til. Vi afventer nyt herfra. 
- Fokus på rekruttering af 18-24-årige. Skolen er i gang med at få produceret film om 

uddannelserne, hvor vi kan rette det til en lidt ældre målgruppe 
 

9. Udbud af AMU-kurser og udfordringer hermed 
- Vi har i foråret haft et udbud, som desværre har været nærmest umuligt at finde på hjemmesiden 

og dermed ikke givet nogle kursister. Afdelingen har fået lavet en brochure med AMU-udbud, 
som sendes ud til virksomhederne, når vi er i kontakt ifm. AUB-projektet. 
Forslag om kontakt til Tina Holm fra HK om synliggørelse af efteruddannelsestilbud over for HK’s 
medlemmer. 

- Vi ønsker på sigt at udvikle et 6 ugers tilbud til ledige 
 

10. Evt. 
- Vi talte om ”advisory boards”, en ide fra idekataloget til Fagligt Udvalg, som kunne være 

interessant lokalt. Skive College har en plan om at lave en årlig dag med, hvor alle Lokale 
Uddannelses Udvalg samles til en fælles opstart med nyt fra skolen og derefter lokale 
uddannelses udvalgsmøder. 

- Midler målrettet skolepraktik fra AUB har resulteret i et stort løft på udstyrssiden her i afdelingen. 
Vi afventer dog det sidste udstyr, som er i restordre. 
 



  



 

  


