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Dato:  
26. januar 20201 
 
 

 Tid:  
kl. 9:00     

       Sted:  
       Teams – følg link i mailen      

Mødedeltagere: Int: Organisation: Mødeleder: Referent: Afbud: 

LUU:      

       

 Karen Magrethe Thomsen KT DFKF    

 Louise Kobberholm Kristensen LKK Dofk         

 Benny Enoksen Hansen BEH Dofk        x 

 Jesper Brink Steffensen  JS Dofk          

 Marianne Dalsgaard  MD DFKF    

 Elna Marie Vejgaard         EMV DFKF        x 

 Lone E. Stilling LES Struer 
statsgymnasium 

       x 

Elevrepræsentant:      

             

             

Lærer repræsentant      

 Ingen            

Ledelses repræsentant      

 Maiken Dahl MKD Herningsholm 
Erhvervsskole 

        X      X  

 Martin Lyhne Holmgaard   Herningsholm 
Erhvervsskole 

             x 

Gæster:      
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Dagsordenspunkt: 
 

1. Referat fra seneste møde 13. januar 2020  

a. Godkendelse af referat - Godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger – Ingen kommentar 

2. Meddelelser/orientering fra: 

a. Formanden 

KT fortæller om afviklingen af GF2 eksamen i januar som forgik via 

Teams. KT var positiv overrasket over hvor fint det fungerede og hvor 

dygtige eleverne er.   

Der er stor ros fra LUU-repræsentanterne for at afdelingen har 

fremskudt H8, så eleverne er på online undervisning nu, og dermed er 

tilbage i salonerne d. 1. marts, hvor salonerne forhåbentlig må åbne 

igen.  

b. Skolen   

-Afvikling af GF2 eksamen var denne gang online grundet Corona 

situationen. Censor, elever og lærer var på via Teams - alle elever 

klarede sig godt og bestod eksamen. 

-Hvordan har Covid-19 påvirket HEG og hvordan har vi håndteres det?  

-Fjernundervisning i frisørafdelingen. 

-For at imødekommer virksomhedernes ønsker om at få flere elever 

på skole i denne nedlukningsperiode, har vi bl. a. fremrykket H8 så de 

er på nu i steder for uge 8-12. 

Vi har desværre været nødsaget til at flytte 2 valgfri specialefag til uge 

26 og 32 - teknisk coloration og Konkurrence herre.   

-Status på holdstørrelsen – generelt er der en tilgang at elever hvilket 

medføre større hold pt. er der 30 elever på H2, 24 elever på H7. 

c. Elevrepræsentanten – ingen kommentar 

3. Praktikpladssituationen 

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

Godkendelse at 55.000 kr. til bl.a. opsøgende arbejde og afholdelse af 

foredrag. Grundet Covid-19 er det ikke muligt at køre opsøgende 

besøg i salonerne, derfor ringer Anne til salonerne og taler med 

mester eller oplæringsansvarlig om de skal bruge en ny elev.   
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Det er svært i denne tid, grundet nedlukningen, mange saloner 

italesætter at en ny ”runde” med tilskud ved at tage en elev, ville være 

afgørende.  

b. Rekruttering 

-21 opstartede på GF2 og pt. er der 10 mesterlæreelever som samles 

på H1.  

4. Skolepraktiksituationen 

-Elever i SKP – der er pt. 13 elever. 

-i uge 8 starter de tidligere GF2 elever som ikke har fundet en 

elevplads endnu – derfor geregnes status 18. februar at være 26 

elever.   

5. LUP – Lokal undervisningsplan   

-Undervisningsministeriet har igangsat et arbejde omkring de lokale 

undervisningsplaner, derfor har HEG også på forenkling af LUP.   

6. Næste møde: 25/5-21 (Struer) – 14/9-21 (Herning) 

7. Eventuel 
 

 


