
Referat  

LUU for Medieproduktion  

v. Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
 

Dato: 31./8. 2022 
Tid:    kl. 13.30 – 15.00 
Sted:  Lillelundvej 21, Herning 
 

Mødedeltagere:  
Rep. GA Leif Winther 
Rep G.HK: Niels Wedege Petersen 
EUD-teamleder Dorthe Birkkjær 
Uddannelseschef Mona Syndergaard  

 

 
1. Velkomst og valg af mødeleder/ referent 

Referent: MSY 
Mødeleder: Leif 
 

2. Godkendelse af referat fra december 2021 
Godkendt 
 

3. Status og nyt vedr. uddannelsen og skolens udbud, herunder AMU 
a. Kvoteoptaget og opstart august 2022 

Bekymrende søgning til MG-uddannelsen både til januar og august.  
16 elever startede i august (15 kvotepladser + 1 med læreplads), 1 efterfølgende 
udmeldt. 
Bekymring omkring niveauet, en del med forskellige diagnoser m.m. som giver 
anledning til bekymring ift. gennemførslen af uddannelsen frem til svendeprøve. 
Der er iværksat ekstraindsats ift. SPS-støtte 
 
Bekymrende at søgningen har været så ringe, og en stor opfordring til FU at 
iværksætte en brandingkampagne af uddannelsen, da den for mange er ukendt. 
 

b. Kvotestørrelse 2023, elevtalsudfordringen, herunder ny struktur for 
uddannelsesplaner og planlægning af grundforløb 
 
Skolen har 12 kvotepladser i 2023, hvilket forventes køres som et forårshold, så der 
kan laves samkørsel med efterårsholdet på hovedforløbet.  
Denne model forventes køre fremadrettet, hvilket betyder at der vil være 1 år med 
grundforløb både efterår og forår, mens der ikke vil være hold det efterfølgende 
efterår og forår. Der vil dermed være 1 år uden grundforløb. 
 
De nye elever, der starter på H1 i dette efterår, får ”fagpakke”, så de ikke længere 
skal vælge valgfri specialefag, da valget ”er truffet”, så eleven aktivt skal ønske 



andre fag eller melde fra. Er blevet modtaget positivt i virksomhederne indtil 
videre. 
 

c. Skoleoplæring – status og udfordringer 
Der er pt. 1 elev i skoleoplæring. 
Bekymring om hvorvidt eleverne på grundforløbet får lærepladser, da 
virksomhederne fortsat vil have at eleverne kan mere end grundforløbet, så vi 
forventer et relativt stort optag i skoleoplæringen i februar. 
 

d. AMU 
Til trods for en stor indsats for at få AMU-kurser op på uddannelsesområdet, har 
det ikke givet resultat. Pt. er aktiviteten nedlagt. 
Det lykkedes ikke at få spredt budskabet spredt via HK, som var bekymret for 
modellen med samkørsel med valgfri specialefag på elevuddannelsen. Når det 
gælder ”nye” fag, som ikke var en del af uddannelsen tidligere, giver det i vores 
optik god mening at samkøre med eleverne. Skolen er underlagt langt mere 
kvalitetssikring end private udbydere. 
Niels undersøger nærmere om der kunne være mulighed for et forsøg på at lave 
attraktiv efteruddannelse, som kan leveres af skolerne. 
 

4. Praktikpladsopsøgende arbejde og praktikplads AUB / Trepartsmidler 
DMB arbejder på højtryk med det virksomhedsopsøgende arbejde ind i det nuværende 
trepartsprojekt med henblik på at GF2-eleverne skal have læreplads. 
 

5. Godkendelse af Lokal Uddannelsesplan (LUP)  
Få småændringer fra sidste år. Godkendt.  
LUP’en ændres til webform (sway). Link udsendes når det er sket. 
 

6. Evt.  
Praktikplan og godkendelsesskema blev debatteret. Et ønske at begge dele gøres mere 
konkret, så det fremgår mere tydeligt, hvad eleven skal lære undervejs i uddannelse. 
 
Anbefaling fra Niels at kontakte bladet ”Sign & Print” for at få historier fra skolen med. Evt. 
også til markedsføring af AMU-aktiviteter 
 
Evaluering af fælles LUU-møde på tværs af uddannelser forud for mødet:  
Positivt tiltag, gode relevante emner.  
Forslag: Send gerne en fælles kommunikation ud til at LUU (fx midtvejs mellem 2 årlige 
møder) om status på forskellige emner fx praktikpladssituationen. 
 
 


