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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Onsdag den 23. februar 2022, kl. 8:15 – 9:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Jacob Ø. M. Hansen, Pia Vels Bruhn, Pia 

R. Schou, Mathias Karlow Wodarka, Lea Tscherning Jacobsen 
Afbud:   Kim Laugesen, Lone Malmdorf, Martin L. Holmgaard,  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 16. december 2021 
3. Meddelelse/orientering fra: 
                      1. Elevrepræsentanten 
                      2. Formanden 
                      3. EUD/EUX-business 
4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Status på Praktikpladssituationen 
6. Forslag til håndtering af LUU’s ansvar ift. ændret indhold i Lokale Undervisnings Planer 
7. Mødedato 2022 – forslag: 
    Torsdag den 5. maj 2022 kl. 8.15 – 9.45 
    Onsdag den 31. august 2022 kl. 9.45 – 11.15 
    Mandag den 21. november 2022 kl. 8.15 – 9.45 
8. 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: 
Hun har valgt EUD Business detail, fordi hun synes det er spændende at arbejde 
med mennesker på en anden måde, og prøve at finde ud af, hvorfor de lige nøjagtig 
vælger den varer de køber m.m. 
Det er vigtigt for hende at blive student, og gøre hendes familie stolt. 
Hun har mulighed for at kommet hurtigt ud på arbejdsmarkedet, men hun er ikke helt 
afklaret med om hun vil studere videre. 
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På en undervisnings dag har de kun 2 fag, hvilket godt kan gøre dagene bliver lange, 
men de har nogle gode motiverende undervisere. 
Corona har været en stor udfordring, og de har desværre ikke været på studietur, 
men de en rigtig god klasse, der har været rigtig god til at holde sammen og lave 
noget sammen. 
 

2. Formanden: 
Inger Stranddorf træder ud af bestyrelsen på Herningsholm og HK udpeger en ny, 
hvilket sker netop i denne tid. 
 
Der er brug for en gennemgang og revidering af vedtægterne for LUU. Inger og Mona 
laver forslag til godkendelse til næste møde.  
 

3. EUD/EUX Business: 
Afdelingen har været hårdt ramt af Corona, hvor snart alle undervisere på skift har 
været sygemeldt, og det har derfor været en udfordring med vikardækning. 
Udgangspunktet er at eleverne ikke skal sidde alene, men det har været nødvendigt 
at gå på kompromis med dette, men hvor de til gengæld har haft fagrelevante 
opgaver at sidde med.  
 
De sluttede GF1 i januar, og alle på nær 2 er fortsat på GF2. Der er startet 76 elever, 
60 på EUX og 16 på EUD, og de er kommet forholdsvis godt i gang, men man kan 
mærke de er ved at trænge til noget socialt, så de skal til at planlægge fredagscafe i 
marts og elevfest i maj. 
 
Lone og Kim er ikke med i dag, da de har gang i Jobdating i Handelshuset i dag, de 
har delt det op, så Lone har Detail og Kim har Handel og Kontor, og der deltager ca. 
33 virksomheder, som eleverne kan gå rundt og snakke med. 
Der har aldrig været så stor interesse tidligere, men det siger jo noget om 
efterspørgslen på elever, hvilket jo er glædeligt set fra vores synspunkt. 
Vi skal jo gerne have eleverne til at lave en uddannelsesaftale allerede efter 15 uge. 
Det er lidt svært for EUD eleverne at skulle tage stilling allerede nu, og 
virksomhederne skal også lige vænne sig til, at de skal til at være tidligere ude. 
  
Detailuddannelsen har valgt at generere en del af de penge de har fået fra 
trepartsaftalen ud på skolerne. Lone og Mona har brainstormet på hvad de skal bruge 
disse midler på og er bl.a. kommet frem til at de skal bruges på at arbejde på at få 
aftaler tidligere i hus. En af aktiviteterne er et fyraftensmøde for forskellige 
virksomheder, hvor de vil have et foredrag om unge i dag og ledelse heraf, samt 
selvfølgelig et indlæg om vigtigheden i tidlig aftaleindgåelse. 
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Derudover arbejdes der med en ide om at få en HF-elev til at fortælle om den 
virksomhed de er ansat i en gang om ugen, og på den måde præsentere mange 
forskellige virksomheder og uddannelser. Dette kunne nemt være online, så eleven 
også kunne vise lidt rundt på virksomheden og fortælle lidt om virksomheden og 
uddannelsen, det behøver ikke være mere en 20-30 min. 
 
I forhold til EUX-studieåret, så er slutspurten sat ind, de havde generalprøve på 
Netpøver den 8/2 og de har lige valgt fag til deres store afsluttende opgave. Vi har jo 
haft 6-7 elever vi har holdt lidt ekstra øje med og 2 af dem er udmeldt, 2-3 elever har 
taget sig meget sammen og er kommet over smertegrænsen og de sidst 2 holder de 
stadig meget øje med. Da der kun er 8 almindelige skoleuger tilbage er det nu de skal 
sætte alt ind. 
 
På hovedforløbet har vi et meget fornuftigt optag hele vejen rundt, og særligt på 
Digital Handel kommer der hele tiden nye til. Vores nye cykelhandler tilbud er blevet 
taget rigtig godt i mod af branchen, vi ser simpelthen stillingsopslag, hvor de direkte 
skriver at man skal på skoleophold på Herningsholm erhvervsskole & Gymnasier. 
Vi ser i øjeblikket på om vi skal gå fra 2 årlige optag til 1 årligt optag på 
salgsassistentuddannelsen, da der er faldende elevtal.   
 
I Ikast er der også et fint optag og også blandt ny mesterlæreeleverne. 
 
I SKP er der ikke ret mange elever tilbage, og der var heller ikke ret mange der 
startede af dem der blev færdig her i januar, nu er vi der hvor SKP er et godt 
midlertidigt tilbud. 
 
Vi skal til at starte det nye tilbud op er hedder GF+, som er et 10 ugers afklarings 
forløb inden Kontor, Handel og Detail, som skal foregå i SKP’s lokaler. Der er opstart 
på det første hold den 4. april, så kan de nå at blive færdige til sommer, så de kan 
vælge hvilken uddannelse, de vil starte på efter sommer. Det er meningen at det, hvis 
det bliver en succes, også skal være med løbende optagelse, så de evt. kan forsætte 
i Ikast på GF2.  
 
Der er mangel på unge mennesker på erhvervsuddannelserne og UU – vejledningen 
har forsøgt at markedsføre erhvervsuddannelserne i mange år, men det er også et 
problem at virksomhederne helst vil have at eleverne, bliver lidt ældre. 
Brobygning fungerer, så det skal der arbejdes meget med, så man kan fange 
eleverne. 
 
 
Bilag: Statistik 
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Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
       Vi har et samarbejde med alle handelsskoler i Midt og Vestjylland, samt Thy, omkring 

et kæmpe Jobdating arrangement. Dette for at se om man kan få gjort eleverne 
interesserede i lærepladser/karrierer muligheder ude i de mindre byer/virksomheder. 

 
         
 
   
 
 
Ad 5/ Status på Praktikpladssituationen 
       På EUX har 10% af eleverne indgået en uddannelsesaftale. 
       På EUD er der 1 der har fået en uddannelsesaftale – resten er i proces  
       I den klasse der stoppede i januar, var der 1 der havde fået en uddannelsesaftale, 1 

fik umiddelbart efter, 3 er startet i SKP, 1 er startet på en anden uddannelse i Ikast og 
2 har valgt at gå i en anden retning.        

 
        Inger fortæller igen, at de aldrig har godkendt så mange praktikpladser.  
 
  
Ad 6/ Forslag til håndtering af LUU’s ansvar ift. ændret indhold i Lokale Undervisnings 

Planer 
           Mona fremlagde 2 forskellige forslag, og havde et skema med forskellige punkter, 

som udvalget skal forholde sig til. 
Udvalget blev enige om, at det ville være godt at få skemaet sendt rundt, og så skal   
Mona komme omkring de forskellige punkter løbende over det næste 1½ - 2 år, og er 
der noget, som skal læses igennem inden et møde, så finder vi også ud af det. 

 
          Bilag: Det Lokale uddannelsesudvalgs opgaver og ansvar 
 
 
Ad 7 / Mødedato 2022  
            Torsdag den 5. maj 2022 kl. 8.15 – 9.45 
            Onsdag den 31. august 2022 kl. 9.45 – 11.15 (husk efterfølgende stormøde) 
            Mandag den 21. november 2022 kl. 8.15 – 9.45 
 
Ad 7 / Eventuel  
           Næste møde 5. maj 2022, kl. 8:15 
 

 
 


