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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Torsdag den 16. december 2021, kl. 8:15 – 9:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Kim Laugesen, Jacob Ø. M. Hansen, Ulla 

Henriksen, Lone Malmdorf, Majbrit Vestergaard Lambæk  
 
 
Afbud:   Pia Vels Bruhn, Pia R. Schou, Martin L. Holmgaard, Andrea Louise Elkjær-

Christensen  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 24. september 2021 
3. Meddelelse/orientering fra: 

1. Elevrepræsentanten 
2. Formanden 
3. EUD/EUX-business 

4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Lokale undervisningsplaner – hvordan skal vi fremadrettet sikre LUU’s rolle med de 

nye LUP’er 
6. Drift af virksomheder i SKP 
7. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX Business 

1. Elevrådsrepræsentanten: 
Elevrepræsentanten var ikke til stede, men der blev spurgt ind til, om der var kommet 
en løsning på problemet med busserne, og Mona kunne oplyse at der ikke var nogen 
ændringer. 
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2. Formanden: 
Der bliver fremadrettet sendt et brev med ud til virksomhederne, hver gang der er 
registreret en uddannelsesaftale, hvor der står noget om at eleven skal følge en 
overenskomst, også selv om virksomheden ikke har en overenskomst. 
Hvis man er medlem af en arbejdsgiverforening og har problemer kan man kontakte 
dem, ellers kan man kontakte HK. IS fortæller at der allerede er komme en 
henvendelse på den baggrund. 
HK arbejder også på at få de andre erhvervsskoler, til at sende dette brev med ud. 
 
Dansk Erhverv har uddelt en Handelspris og en Detailpris. 
Handelsprisen gik til Mia Rødvig Olesen fra Kyocera Unimerco, hun vandt kr. 
25.000,00 og var ovre på Børsen for at modtage prisen, hvor hun i hendes tale 
takkede lærerne på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og talte meget positivt 
om erhvervsskolerne generalt. 
Region Midt, var rigtig stærkt repræsenteret: Mia vandt 1. pladsen på Handel, det var 
en elev fra Bestseller der fik 2. pladsen, 3 pladsen gik til en Logistik elev fra Rema i 
Horsens, og på Detail var det en elev fra Matas i Struer der fik 1. pladsen. 
 

3. EUD/EUX Business: 
Mona holdt et afdelingsmøde med alle lærerne i starten af november. I de 5 år Mona 
har været her, har der været brugt meget tid på at få et tættere samarbejde med 
virksomhederne og trivsel og fastholdelse af elever, og det skal der også fremover 
arbejdes med, men Mona vil gerne at der også bliver sat fokus på de dygtige elever. 
De havde onlinebesøg af Sara fra HK, som fortalte om hvad det er for kompetencer 
som HK vurderer, bliver aktuelle. 
De havde også Mette Kronborg med fra Viden og Data, som fortalt om hvilke 
teknologiske kompetencer eleverne vil blive mødt med i fremtiden, bl.a. VR, AR og AI 
og dataindsamling, hvordan man trækker data ud, og hvad kan vi bruge det til. 
Vi skal hen over de næste år have tænkt over, hvordan vi får vi indarbejdet de 
teknologiske kompetencer ind i erhvervsøkonomi, afsætning, erhvervsinformatik og 
alle de andre fag de har. 
Vi er med i begge videncenter: Viden om Digital Handel og Viden om Data, som 
udvikler seminarer, som vi forsøger at få lærerne med på, på skift. 
 
GF 1 er snart færdige, de havde et projekt sidst i november, hvor de bl.a. var ude i 
praktik i 2 dage, og det havde været en positiv oplevelse. 
Vi havde jo et mindre optag i sommer end tidligere og Mona havde regnet/håbet på, 
at der ville komme en del fra gymnasierne i løbet af efteråret, som havde valgt forkert, 
men de har stort set ikke fået nogen. 
Vores GF2 er jo et meget lille hold og vi kæmper for, at de kan få en praktikplads i 
hus, men lige nu er der kun 2 ud af 8 der har en aftale. 
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På studieåret har der lige været EUX-Bizz Cup, hvor alle landets handelsskole har 
mulighed for at deltage, Eleverne skal komme med et oplæg til, hvordan en 
virksomhed kan styrke den digitale omsætning, og i år var det: Handy Women.dk, 
vindergruppen vinder kr. 5.000,00, men derudover skal virksomheden også 
implementerer gruppens forslag. Vi var i finalen (der er 5 finalepladser), men vi vandt 
desværre ikke. 
 
Vi har lidt frafald også på studieåret, og vi er ikke færdige med at udmelde elever 
endnu, Ann-Dorthe og Mona skal have samtaler med yderlig 6 elever, som ligger i 
farezonen. 
De forsøger altid at hjælpe eleverne videre, på den ene eller den anden måde, UU-
vejledningen ønsker, at kommer med på råd, på et tidligere tidspunkt. 
 
Der er ikke så mange elever tilbage i SKP. 
 
Vi er ved at udvikle et GF+ forløb. (Intro til de Merkantile uddannelser) Det er 10 uger, 
hvor man er i rammerne for skolepraktikken, det er ikke klasseundervisning, først skal 
de have 2,5 uge inden for B2B-handel, så har de 2,5 uge inden for kontor, så 2,5 uge 
indenfor detail, og til sidst 2,5 uge indenfor digital handel. Det er SU berettiget. Vi 
tænker målgruppen er dem, der dropper ud af andre uddannelser, vi kan evt. bruge 
de 10 uger på at fastholde dem i uddannelsessystemet 
Vi starter et forløb op den 4. april 2022, uanset hvor mange elever der er, de kan nå 
at blive færdige til sommerferien, så de er klar til at starte på det forløb, de ender ud 
med at vælge i det nye skoleår. 
På sigt er det meningen at de vil køre med løbende optag, da de jo altid kan fortsætte 
på GF på Bøgildvej. 
 
Bilag: Statistik 

 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
        Lone har haft meget kontakt til Herning City og Mit Ikast, og prøver også at få kontakt    

til HerningCenteret for at få lidt mere taletid hos dem, når de holder møder. I den 
forbindelse har hun fået lavet en lille film, hvor hun fortæller dem, hvad hun gerne vil 
hjælpe dem med som konsulent, det kan være at hjælpe dem med at finde nye elever 
eller opgradering af deres nuværende personale. 

 
        Vi har et nyt AUB-projekt, Kim har lige holdt et møde med dem, der skal ringe rundt for 

os, og det håber han de kommer i gang med i løbet af januar 2022, så Kim kan komme 
rundt til virksomhederne i februar. 

            De arbejder meget med projekter, og håber på der kommer nogen 3-partsmidler til 
hjælp til dette. 

            De har lavet et samarbejde med Ikast – Brande Kommune, så de ledige får lavet en 
afklaring/plan, så de forhåbentlig ikke ender i SKP. Det drejer sig om dem, der er på 
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uddannelsesløft, som kan få dagpenge under hele uddannelsen, inden for Digital 
Handel, da den er på positivlisten. 

 
        Vi arbejder på at lave et samarbejde med Herningsholm, UCH, de omkringliggende 

skoler i Vestjylland og helt op til Thisted, hvor vi vil lave et flerårigt projekt (en stor fælles 
uddannelsesmesse), hvor vi vil søge nogle 3-partsmidler hjem. 

     
 
Ad 5/ Lokale undervisningsplaner 
         LUU skal stadigvæk sikre at LUP’erne er rigtige. 
         Mona kigger på hvordan vi kan sikre det. 
 
Ad 6 / Drift af virksomheder i SKP. 
       Der er 2 virksomheder i SKP: 
       Den ene webshop på detail: dk-covers, som har haft en omsætning på: kr. 2.024,00 i 

2021. 
       Den anden webshop på Digital Handel: Workwear.dk, som har haft et nedbrud i 

foråret, og fra aug-nov, havde de en omsætning på kr. 18.000,00 og det vil 
sandsynligvis være på omkring kr. 30.000,00 på årsbasis.   

        Vi kigger på det igen om 6 mdr. 
 
Ad 7 / Eventuelt 

 
Inger kommer med forslag til nye mødedatoer. 
 
Den 31/8 – 2022, kl. 11:30, ligger dog allerede fast, da der skal være et stormøde 
med alle LLU – udvalg. 
 

 


