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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Onsdag den 12. maj 2021, kl. 08:15 – 09:45 

 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Pia Vels Bruhn, Kim 

Laugesen, Susanne Sommerlund, Majbrit Vestergaard Lambæk, Camilla 
Bjørnskov Sørensen 

 
Afbud:   Jacob Ø. M. Hansen, Martin L. Holmgaard, Nanna Seidelin, Charlotte G.     

Sørensen.  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 

 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Præsentation af udvalget – vi har fået en ny medlem Pia Vels Bruhn fra Kvik 
3. Godkendelse af referat fra den 9. februar 2021 
4. Meddelelse/orientering fra:  

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

• Håndtering Covid situationen 
• Udvikling af forenklet LUP (lokal undervisningsplan) 
• Søgetal pr. august 2021 

5. Orientering fra virksomhedscentret 
6. Trepartsaftalen 
7. Ny mødedato i september 
8. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf 
 
 
Ad 2 / Præsentation af udvalget (– vi har fået en ny medlem Pia Vels Bruhn fra Kvik) 
Inger Stranddorf: Formand for HK Privat Midt/Vest, sidder med i skolens bestyrelse og formand 
for LUU- udvalget. 
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Lone B. Kristensen: Kontorassistent/receptionist for HHX og EUD/EUX Ikast, samt referent for 
LUU. 
Susanne Sommerlund: Formand for HK Handel, er med i LUU i Herning, Viborg, Holstebro, 
Lemvig og Sønderborg. 
Camilla B. Sørensen: Elevrepræsentant 
Mona Syndergaard: Uddannelseschef på EUD/EUX Business og Mediegrafiker 
Pia V. Bruhn: HR Konsulent for Kvik Køkkener i Videbæk. 
Majbrit Vestergaard: Ungevejleder ved Herning Kommune. 
Pia R. Schou: Personalechef ved Bilka. 
Kim J. Laugesen: Uddannelses konsulent på HHE. på det merkantile (Business) området. 
 
 
Ad 3 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

 
 
Ad 4 / Orientering fra EUD/EUX Business 

1. Elevrepræsentanten: 

Lige nu er det eksamensstress og gennemgang af pensum og praktikplads 

søgninger, hvilket er svært i år, der er mange der har fået en del afslag. 

I forhold til Corona er det blevet en del af hverdagen at holde afstand, spritte af og 

selvteste. 

2. Formanden: 

Inger spørger ind til hvordan det går med cykeluddannelsen, og der er 3 elever i 

gang, men vi starter først rigtigt op til november. 

Branchen er meget positivt stemt. 

Der er blevet godkendt en del praktikpladser, på trods af Corona, så Inger håber 

på vi er på vej mod bedre tider. 

Der er ikke så mange ledige, som de frygtede, der ville komme. 

3. EUD/EUX Business: 

Der bliver selvtestet regelmæssigt og det køre i et jævnt flow, det er fundet en 

positiv ind til nu. 

Vi havde en træls omgang lige efter påske, med nogle elever som havde været i 

sommerhus sammen. 

De har haft et virtuelt møde med en repræsentant fra hver klasse, vedr. trivsel i 

forbindelse med genåbningen. Der blev snakket om virtuel fredags cafe, 

afleveringer og det med at man har gået hjemme så længe, og så kommer ind en 

uge, for så at skulle hjem igen, det er meget værre, så det er lige før de hellere vil 

være hjemme hele tiden. 

På grundforløbet er alle eksamenerne aflyst, så det kun er grundforløbsprøven de 

skal op i. 

På EUX - studieåret er der blevet aflyst 2 mdt. eksamener, de skal op i Skr. 

Dansk fredag den 21/5, og så skal de til mdt. eksamen i det afsluttende 

erhvervsfaglige projekt, samt yderligere 2 eksamener. 
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De aflyste eksamener har givet tid til, at der kan undervises et par ekstra uger i de 

fag, hvor underviserne synes det er nødvendigt. 

På GF2 synes de at de er godt med, så de benytter sig ikke af de ekstra 

undervisningsuger. 

I øjeblikket kigger de på forskellige muligheder for at afholde dimission. Mona 

spørger om der er nogen i udvalget der kunne tænke sig at holde en 

dimissionstale. 

Vi har fået nogle ekstra midler i forbindelse med Corona, og de er hovedsageligt 

blevet brugt på dobbeltlærer undervisning. 

Der er stor efterspørgsel på elever der kan tysk, og skolen har de sidste 3 år haft 

et lille tyskhold, men det er svært at få eleverne til at vælge tysk. 

Majbrit fortæller at der er et samarbejde i gang på tværs af grundskolerne, 

ungdomsuddannelserne, omkring sprog i det hele taget. 

 

LUP: Lokal undervisningsplan, der skal laves en ny inden sommerferien, tanken 

er at den ikke bliver så lang, men til gengæld bliver den fyldt med en masse links, 

som man kan klikke sig ind på. 

 

I forhold til det kommende optag, så er Mona bekymret, da alt brobygning og 

introforløb jo er blevet aflyst i dette skoleår, på nuværende tidspunkt er vi på 53 

nye elever, mod 90 sidste år, vi havde budgetteret med at starte op i Ikast, men 

det kommer ikke til ske. 

Til gengæld ser det godt ud på EUX-studieåret, hvor der er kommet 85 

tilmeldinger, så det bliver store 3 klasser. 

I Ikast går det godt, der er gennemsnitlige 40 fuldtidselever hver uge og 

derudover 18-20 mesterlæreelever. 

Herning ungevejledning afholder en virtuel uddannelsesaften den 2. juni, hvor 

forældrene også kan være med. Ikast – Brande afholdt det i engang i marts og 

det var en kæmpe succes, Ann-Dorthe og Mona havde omkring 120 igennem 

omkring de merkantile uddannelser. 

Vi er klar til alle de Introkurser og brobygning der kan stables på benene. 

Ansvaret for brobygning er flyttet fra uddannelseslederne til Grundskole enheden 

(Anna Jacobsen). 

 

Martin og Mona har lavet en ny struktur ved bl.a. at uddelegere arbejdsopgaver 

og ansvar til teamlederne, som er Pia Brændgaard og Dorthe B. Møller, og så er 

der 3 koordinatorer, som er Kirsten W. Hindkjær for GF Herning, Susanne 

Pretzmann for HF Herning og Jan P. Madsen for Ikast Afd. 

 
-Ad 5 / Orientering fra virksomhedscentret 
De prioriterer voksne unge, og får dem tilmeldt en RKV, som man skal have, hvis man er over 
25, og derefter ser om de kan få dem tilmeldt en ny uddannelse. 
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Derudover ringer de ud til virksomhederne for at hører om der skulle være nogle ufaglærte, 
der skal have en efteruddannelse, så de kan blive faglærte. 
De glæder sig til igen at kunne tage ud i virksomhederne og snakke med dem face to face i 
stedet for over telefonen. 
 
Af og til er der nogle virksomheder, som tidligere er blevet godkendte til at have elever, men 
ikke har haft det de sidste år, men gerne vil til at have elever igen. 
De forsøger at få de unge til at søge elevpladser, som ikke lige var det de have tænkt, eller 
ligger for langt væk, men vi skal prøve om vi kan forklare dem, at det jo ikke behøver at være 
der, de skal blive resten af deres arbejdsliv, men at det bare kan være et skridt på vejen. 
 
Der er igen blevet søgt AUB-midler og de håber på at få dem. 
 
Der bliver givet udtryk for at virksomhederne synes det er besværligt at have elever, 
skolemæssigt - hvordan bliver man godkendt – hvordan kommer man i gang – AUB – aflønning 
– hvem ringer man til m.m. 

 
Ad 6 / Trepartsaftalen 

Vi skal have flere elever til at indgå en uddannelses aftale tidligere, målet er at 60% 
har en elevplads ved 15. uger og 80% skal have en elevplads ved 20. ugen, ved GF- 
afslutningen. Vi går og venter på at få nogle tal, men vi kommer desværre nok ikke i 
nærheden af de 60%. 
Det faglige udvalg har fået en meget stor sum penge, som vi forventer at få del i, så vi kan 

hjælpe de unge med at finde en elevplads. 

 

Inden for de første 14 dage af GF, skal vi være bedre til at introducerer et bredt udsnit af de 

forskellige virksomheder og uddannelser, så eleverne han få en bedre indsigt i hvad det vil 

sige at være ansat som eksempelvis køkkensælger og hvad det vil sig at være ansat inden 

for Handel. 

Praktikpladssøgning skal også italesættes noget mere og tidligere i forløbet. 

 

Vi har nedsat en taskforce for de uddannelser der er længst fra at nå målet og det er bl.a. det 

merkantile område. 

På den liste vi har fået fra ”Datavarehuset”, ligger vi omtrent på samme procent, (mellem 

19% – 33%), som landsgennemsnittet, undtagen indenfor Eventkoordinator, hvor de skriver 

den er 0% ved os, og det ved vi der ikke passer, men der er langt op til både 60% og 80%. 

 

Bilag: Praktikpladssøgning uge for uge.  

 

Ad 7 / Ny mødedato i september 
Fredag den 24. september 2021, kl. 11:00 – 12:30 (= næste møde) 
 

Ad 8 / Eventuelt  

Det var sidste gang Camilla var med, der skal findes en ny elevrepræsentant. 


