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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Tirsdag den 22. september 2020, kl. 08:15 – 09:45 

 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Majbrit 

Vestergaard Lambæk, Martine L. Holmgaard, Camilla B. Sørensen.  
 
Afbud:   Jacob Ø. M. Hansen, Susanne Sommerlund, Charlotte G. Sørensen.  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 

 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 6. maj 2020 
3. Orientering fra EUD/EUX business 

• Håndtering af nødundervisning i forbindelse med Corona 
4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Sammensætningen af uddannelsesudvalget. 

6. Anvendelse af praktikplaner og evalueringssamtaler indenfor vores uddannelser. 

7. -God kvalitet / indspark til skolen 

8. Eventuelt 

 
PS. Dagsordenen er ændret, da punkt 6, var en levn fra forrige møde. 
 
 
Vi startede med en kort præsentation da vi har fået et nyt medlem. 
 
Inger Stranddorf: Formand for HK Privat Midt/Vest, og formand for LUU & HAKL Udvalget, 
og sidder med i skolens bestyrelse. 
 
Martin Lyhne Holmgaard: Uddannelsesdirektør på Herningsholm Erhvervsskole & 
Gymnasier, han har ansvaret for alle Erhvervsuddannelserne. 
 
Majbrit Vestergaard Lambæk: UU-Vejledningen i Herning kommune, har det faglige ansvar 
for uddannelsesvejlederne, samt har en fod inden for rådgivningen. 
 
Camilla Bjørnskov Sørensen: Elevrådsformand for EUD/EUX Business, og er i gang med 
STUK året. 
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Mona Syndergaard: Uddannelseschef for Handel, Kontor, Detail og Mediegrafiker 
uddannelsen. 
 
Lone Bjerregaard Kristensen: Referent, receptionist, samt kontorassistent for Eud Business 
og HHX/HTX. 
 
Kim Laugesen: Virksomhedskonsulent for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
 
Pia Romvig Schou: Service og Personalechef i Bilka og sidder på mandat fra Dansk Erhverv, 
og sidder med i skolen s bestyrelse. 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf 
 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 
 
Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX Business 
Der er startet 82 elever på GF1, næsten samme antal som sidste år, på GF2 er der startet 24 
elever op, vi havde håbet at kunne få nok til 2 klasser, med den stigende ledighed, der er i 
forbindelse med Corona krisen, men det blev kun med hiv og sving til 1 klasse og vi er 
allerede nede på 21, men med lidt held og hårdt arbejde håber vi på at vi kan få 16 af 
eleverne i gennem, da de næsten alle sammen har noget de bøvler med, så meget, at Mona 
har været nødt til at sætte dobbelt kontaktlærer på klassen, og ekstra samtaler. 
Der er bl.a. en elev som er meget syg, og Mona har snakket med hende om, at det nok var 
bedst hun stoppede, men det siger hun, at hun ikke kan, fordi hun har fået et 
uddannelsespålæg, men hun har heller ikke fortalt jobcenteret at hun var så syg. 
Majbritt tænker lidt på, om det er nogen der har været forbi dem, og det mener Mona de har, 
de snakker om at de skal være bedre, til at sætte sig sammen og finde den bedste løsning 
for eleverne. 
Der mangler konstant 4-6 elever i den nye klasse, fordi de enten skal testes eller fordi deres 
børn skal testes, men vi har også en klar fornemmelse af at det også er fordi, det er 
nemmere at sige man skal testes end at komme i skole. 
Pga. det store fravær kører vi konsekvent både fremmøde og online undervisning på en 
gang, og det er ikke uden problemer, for læren kan jo aldrig bevæge sig ret langt fra 
computeren, for så kan de elever der sidder hjemme, jo ikke hører hvad læren siger. 
 
Vi håber på vi ser nogle flere af dem, der ar blevet ledige i forbindelse med Corona efter 
nytår. 
 
Pia og Mona snakker om at eleverne både på grundforløbet og hovedforløbet generelt er 
blevet dårligere, og mange gange tænker de på, om det er at gøre dem en bjørnetjeneste 
ved at kæmpe for at få dem igennem, for hvad sker der med dem bagefter. 
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Inger siger der ikke har væres så mange ledige, som de havde frygtet, men de kan nå at 
komme endnu, og så må vi se om ikke vi kan få nogen af dem til at vælge ny uddannelse. 
 
Til gengæld så er de 82 nye elever på GF1 virkelig gode, de syntes de var gode sidste år, 
men dem i år er endnu bedre. Der er rigtig mange af dem, der er meget målrettet, det er ikke 
et fravalg af andre uddannelser, men et tilvalg af lige nøjagtig denne uddannelse, fordi de 
ved hvad de vil være. 
De kører dem sammen, så det først er den 1. december de skal vælge om det er EUD eller 
EUX de vil på, og lige nu ser det ud til at omkring 80% fortsætter på EUX. 
 
Der er startet 62 elever op på studieåret, også der er niveauet højt, der er kun en enkelt som 
de er i tvivl om der kan klare det. 
De har startet deres eget elevråd i Handelshuset og det er det elevråd Camilla er formand 
for, noget af det der skal arbejdes med, er det sociale, men det er vanskeligt i disse 
Coronatider, der er allerede blevet aflyst fredagscafe i uge 41 og festen som skulle holdes i 
slut november/start december, regner de heller ikke med bliver til noget. 
Til næste elevrådsmøde skal de snakke om sociale aktiviteter, hvor man sidder ned og hvoe 
der ikke indgår alkohol. 
 
Torsdag den 24. september afholdes der forældreinformationsmøde for GF1, mødet bliver 
afholdt online. 
 
9 elever skulle have være til Dublin i uge 41 – 42 med Erasmus Projekt, hvor de skulle i 
praktik i Ecco butikker, det er i første omgang udsat, så det ligger i forbindelse med 
vinterferien. 
 
Mona viser os en kalender over årshjulet for efteråret, og der er godt booket med div. 
projekter, som også involverer div. virksomheder. Hun viser os også årshjulet for foråret, der 
er lagt 2 store projekter ind, og så havde de regnet med at GF2 eleverne skulle have været 
ud i praktik, men det har de været nødt til at aflyse. 
 
EUX’erne er i øjeblikket i gang med EU1 og Camilla fortæller at det er et kæmpestort projekt, 
som er en slags stopklods for dem, forstået på den måde, at der bliver kigget meget på 
hvordan de klare det, i forhold til om de kan fortsætte/bestå. 
Projektet går ud på, at de skal lave et forslag til hvordan en virksomhed, kan øge deres 
omsætning og de kommer med i EuxBizCup, som er en landsdækkende konkurrence. 
Det er den samme virksomhed alle skoler arbejder med, så det er de samme rammer alle 
elever. 
Vi skal finde en lokal vinder, som går videre til den landsdækkende konkurrence, hvor 
virksomheden også er til stede, og virksomheden har på forhånd forpligtiget, sig til at arbejde 
videre med forslaget, fra vinderen af landskonkurrencen. 
 
Sidste år var det en fiskeudstyrs forretning fra Århus, der var med og vinderen af 
konkurrencen, var en gruppe fra Skive og forretningen har mere en fordoblet deres 
omsætning, efter at de har arbejdet videre med det vindende forslag. 
Årets virksomhed er: Danish Fair Fashion and Living, som er en internetbutik. 
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På hovedforløbet havde vi for noget tid siden, et fyraftens møde for at se om vi kan undgå at 
der smutter nogle informationer, og for at få en dialog med virksomhederne og de kan få hilst 
på lærerne, der kom desværre ikke nogen fra detailbranchen, så derfor har vi valgt at prøve 
med et morgenmøde i stedet for, og det skal vi have i morgen og det bliver et online møde, 
men der er heller ikke tilmeldt nogen fra detail denne gang. 
I denne uge er der fagprøver og dem skal vi fejre på fredag, der er 46 tilmeldte, så vi holder 
os lige under de 50 tilladte. Der fejrer vi samtidig også årets bedste fagprøver, inden for de 3 
uddannelser. 
 
Efter morgenmødet er resten af fredagen sat af til, at de skal prøve at lave et 
kunderejseprojekt sammen med kundecentret, for som det er nu, er der flere der laver de 
samme ting (dobbeltarbejde), og det skal der laves om på. 
De skal sammen finde den bedste løsning, så de ikke gør tingene dobbelt og at brevene der 
skal sendes, bliver rigtigt formuleret. Og at det er de samme der har kontakten til 
virksomhederne hele tiden. 
Vi skal også være bedre til at informerer virksomhederne om tingene løbende, så de ikke får 
alle informationerne i starten, for så er der stor sandsynlighed for, at de har glemt det når det 
bliver aktuelt. 
 
Inger fortæller at de en gang om året, holder et arrangement for elever og elevansvarlige, 
netop for at følge op på hvad der skal ske i den næste tid, og for at både eleverne og de 
elevansvarlige ved hvad de skal lære, så de er sikre på at eleverne kommer igennem alt. 
 
I Ikast drifter de, der er rigtig mange cpr.nr. igennem, det er især alle de 5 ugers, der kommer 
igennem, men der er også en del voksne 20 ugers med forskellige former for reduktion/merit. 
Mette T. Nygaard har i den sidste tid, arbejdet meget intensivt på at få mere fokus på 
mesterlæreuddannelsen, og det må man sige, er lykkedes, da vi allerede er på de 15 
mesterlæreelever som de havde sat som mål for 2020, så nu går de efter at nå op på 20 
mesterlæreelever i 2020. 
Der er blevet lavet noget nyt materiale, både til eleverne og virksomhederne. Og så bliver 
hjemmesiden også opdateret. Der hvor vi kan se at vi adskiller os fra andre skoler, er fordi vi 
er begyndt at kan køre det her online, forstået på den måde at eleven sidder i et baglokale i 
virksomheden/butikken og laver skolearbejde de dage, hvor det er planlagt og det fungere 
rigtig fint, for det er også en rigtig god måde at involvere arbejdsgiveren. 
Studievejlederne er også begyndt at give elever, der melder sig ud, informationen om 
mesterlæreuddannelsen, da det mange gange er fordi de ikke er så gode til at gå i skole, 
men de bedre til at passe deres fritidsjob i f.eks. Rema/Bilka m.m. og det kunne jo være, de 
kunne få en mesterlæreplads i stedet for. 
 
I SKP går det så fantastisk, siden 1. juni 2020 har Mette fået 17 elever på Detail ud i 
restaftaler, det er virkelig godt, selvom der lige nu er ekstra løntilskud til elever, så kommer 
de jo til at koste virksomhederne penge efter nytår. 
Der er ændret på konstellationen og på fagligheden i Detail og det ser ud til at det har været 
en god disponering. 
 
De er i gang med en rokade, så Digital Handel flytter fra Ikast til Herning, så de er tættere på 
Detail. 
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Hvad angår håndtering i forhold til Corona, så sprittes der af, vaskes hænder og der bliver 
holdt afstand og som Camilla sige så er det hele tiden, de bliver mindet om det af lærerne og 
der bliver ikke låst op ind til klasserne før alle har været inde og vaske hænder. 
Hun synes det er godt at lærerne minder dem om det, for ellers ville de ikke huske det. Det 
er svært at overholde det med afstanden, der er heller ikke så mange steder de kan være 
mere, da sofaerne er blevet fjernet, så det er hovedsageligt gruppeborde de sidder ved nu. 
De udgår også at blande sig med de andre klasser. 
Dagen før havde de været i Generatorsalen, der havde der også været afstand mellem 
klasserne. 
På daværende tidspunkt havde de, endnu ikke haft noget tilfælde af Corona. 
 
Camilla fortæller at eleverne gør alt for at undgå at blive sendt hjem igen, da de ikke er så 
glade for online undervisning. 
 
Mona viser os den nye Strategi plakat og hun synes det er dejligt at meget af det, de gør i 
forvejen, peger direkte ind i de nye strategispor, Mona har et par møder med de ansatte, 
hvor de skal finde ud af, hvad de skal arbejde videre med.  
Noget af det vi skal arbejde meget med, er fastholdelse, det er ikke noget nyt, det har vi gjort 
længe. Vi holder løbende klassetrivsels møder, for at tjekke op på, hvem det er, der er 
frafalds truet. Vi arbejder med en oversigt, hvor elever bliver markeret med rød/gul/grøn 
afhængig af deres trivsel og fraværsrisiko. Er de gule eller røde, skal der følges op på det. 
Det koster rigtig mange læretimer, men vi tror på det er godt givet ud. Vi har fået projektet 
med i det der hedder ”EUD for alle”, hvilket betyder at vi får midler til det. 
 
Martin fortæller at lederne, hvert år lige før sommerferien følger op på, om vi er nået i mål 
med strategien, som var sat for dette år, der vil altid være nogle mål som går igen til næste 
år, men alt i alt er det gået meget godt. 
 
 
 
Bilag: Materiale til mesterlæreelever 
           Elev statistik 
           Strategi plakat          
 
 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
Virksomhedscentret har lige nu mest fokus på de voksne, for at rekrutterer nogle nye elever 
over 25 år, til GF2. De arbejder bl.a. på nogle projekter sammen med Erhvervsrådet og 
Jobcentret, hvor de tager på virksomhedsbesøg på små og mellemstore virksomheder under 
250 ansatte, hvor de taler med dem, om at få ufaglærte gjort faglærte, projektet skulle være 
stoppet til januar 2021, men det bliver muligvis forlænget til januar 2022 pga. der har været 
lidt nedgang i virksomhedsbesøgene pga. Corona. 
Efter 1. januar skal de til at arbejde med et nyt projekt i samarbejde med KVMV 
(Kompetencecenter midt/Vest), som hedder VEIV – Vejen til erhvervsfaglig udvikling og 
vækst. Det er en fortsættelse af det andet projekt, som er at få ufaglærte gjort faglærte, 
succes kriterierne er, at der kan fremvises nogle uddannelsesaftaler. 
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For første gang i mange år har vi fået AUB midler inden for Detail, så der er Kim godt i gang 
med at finde projekter de kan bruges til, når man får AUB midler, skal de bruget til nogle nye 
tiltag, de vil bl.a. at besøge virksomheder, der ikke har haft en elev de sidste mange år, for at 
se, om de kan få dem til at tage elever igen. 
 
De har også sendt brev ud til alle de virksomheder, som har elever, for at høre om de havde 
nogle spørgsmål/problemer de gerne ville have vendt, og der er en del der har reageret på 
brevet. 
 
Mht. til godkendelser, så går det rigtig godt, de kan ikke mærke nogen nedgang, men det 
hænger nok også sammen med tilskuddet, der er blevet givet i forbindelse med Corona. 
Langt de fleste af dem der ansætter elever, forventer også at de bliver efter de er udlært. 
 
Der kommer 2 nye kollegaer fra 1. november og i flg. strategien er målet at 
virksomhedscentret fremover skal finansiere deres løn med 50% fra projekter.  
 
De forsøger at være meget behjælpelig med at lave en god plan for elever og virksomheder, 
så de får et godt overblik over skoleforløb m.m. 
Det er nemmere at fastholde kunderne, når vi yder god service. 
 
Kim skal også i gang med at hjælpe GF2’erne, med at lave en handlingsplan. 
 
En del af de ny ledige der kommer til RKV, er af en anden kaliber end dem der kom for bare 
½ år siden, og de er ikke umiddelbart klar, til at gå i gang med en uddannelse, mange af dem 
går først i gang med GF, når de er sikker på at de har en uddannelsesaftale. 
 
Der er også gang i nogle kurser på truck, bl.a. skal de ned og lave et sikkerhedskursus på 
Aquadoor, de håber på det bliver til noget, de har lige været nede og snakke med dem, og 
der skulle de have taget deres temperatur inden de gik ind, og de skulle sidde med 
mundbind. 
Vi har også lige haft nogle kursister inde fra Hammer Tæpper, en del af dem blev desværre 
fyret mens de gik på kurset. 
De fik så lige en hurtig gang uddannelses vejledning, mens de var her. 
 
De arbejder også lidt med AMU, de har fået nogle midler så de kan udvikle på, at det kan 
komme til at kører online, den første elev har været i gang online i Ikast. 
 
 

Ad 5 / Sammensætningen af uddannelsesudvalget 
Sidste gang talte vi om at vi manglede en elevrepræsentant, den del er løst. 
Mht. en repræsentant fra Dansk Industri, så arbejder Mona og Inger videre på sagen. 
 
 
Ad 6 / Anvendelse af praktikplaner og evalueringssamtaler indenfor vores 

uddannelser. 

Kim og Inger har en fast aftale om, at det med samtaler og uddannelsesplaner, det var klaret 

når de skulle godkende praktikpladser, for ellers vil de ikke skrive under, men alligevel havde 

Inger for nyligt en henvendelse fra en elev, hvor hun lige havde godkendt praktikpladsen, 
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som sagde hun ikke havde fået nogen uddannelsesplan, så nu er Ingers forslag at eleverne 

fremover skal have deres underskrevne uddannelsesplan med til det første skoleophold. 

Lige nu er proceduren den, at kontaktlæren er ude og besøge dem i virksomheden inden for 

de første 3 mdr. og der bliver der, spurgt ind til om uddannelsesplanen er lavet/underskrevet, 

men de følger rent faktisk ikke op på det. 

Udvalgets forslag er at de skal medbringe en opdateret uddannelsesplan, til alle de 

obligatoriske skoleophold. 

På den måde håber vi at vi kan undgå der sidder elever rundt om, der er kede af at være 

hvor de er, fordi de ikke lære nok. 

 

 
Ad 7 / -God kvalitet / indspark til skolen 

Hvordan gør vi det Merkantile fremtidsparat: 

HK har lavet en illustration med 8 vigtige kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. 

Vi skal tænke fremad, hvad er det for nogle teknologier, vi skal have tænkt ind i de 

merkantile uddannelser, skolen har jo heldigvis allerede, mange af de nye teknologier, 3 D 

printer, robotter m.m. 

Vi har jo set hvordan internetbutikker blomstrede op under nedlukningen, så det skal vi jo 

også lærer af. 

Man har lige ændret Informatik, til at være Erhvervsinformatik, hvilket betyder at der er mere 

kodning, mere forståelse for den del, der ligger bag bl.a. robotterne. 

Vi skal ikke være dem der sidder og koder, men vi skal have forståelse for hvad det er der 

sker, hvis vi ændrer på noget i kodningen. 

Martin mener også at det er en opgave for Det Faglige Udvalg at pege i den retning, de tror 

udviklingen går. 

 

Ad 8 / Eventuelt  

Martin havde sendt en skabelon til dagsorden/referat, som de bruger på de tekniske 

uddannelser, den blev vendt, men vi holder ved den udgave vi har, men det blev aftalt at vi 

fremover starter mødet præcis kl. 8:15, hvor vi spiser, mens vi snakker og vi skal være mere 

fremtids fokuseret. 

 

 

Næste møde: 7. december 2020, kl. 8:15 – 9:45. Handelshuset lokale 
2.001(forhåbentlig) 


