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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL 
udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Tirsdag den 15. maj 2018, kl. 08:30 – 10:00 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Kim Laugesen, Ervind Gam, Brian H. 

Willadsen, Jacob Ø. M. Hansen, Pia R. Schou, Charlotte G. Sørensen 
 
 
Afbud: ,  Inger V. Rasmussen, Gitte Kolding Mortensen, Susanne Sommerlund, Kaj 

Østergaard 
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 5. december 2017 
3. Nye medlemmer til udvalget 
4. Orientering fra EUD/EUX business 
5. Status på AUB projekt og regionsprojekt 
6. Orientering fra virksomhedscentret 
7. Status på SKP - Detail butik i Herning og Handel/kontor i nye rammer i Ikast - 

Rundvisning i Fraaseriet 
8. Eventuelt 

 
Inger Stranddorf startede mødet med at rette en stor tak til Ervin Gam og Kaj Østergaard, for 
deres store indsats i udvalget, både uddannelserne og de unge. 
 
Ervin sagde tak for de pæne ord og tak for den tid han har været med, han har altid gjort meget 
ud af at lære de unge, at det at gå i skole er at sidestille med et arbejde, så man skal møde til tiden 
og lave sine opgaver. 
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Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Ervin Gam blev valgt. 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 

Ad 3 / Nye medlemmer til udvalget 
Der var en lille præsentationsrunde, da der er nogle nye medlemmer. 
Ervin Gam er med for sidste gang, da han er gået på pension efter 50 år på arbejdsmarkedet. 
Jacob Ø. M. Hansen er leder af unge/uddannelses afdelingen på Ikast – Brande Kommune. 
Pia R. Schou er Service og Personale chef hos Bilka I Herning. 
Charlotte G. Sørensen er leder af arbejdsmarkeds/beskæftigelses områder ved Ikast – Brande 
Kommune. 
Mona Syndergaard er Uddannelsesleder for det merkantile område på Herningsholm 
Erhvervsskole. 
Kim Laugesen er Virksomhedskonsulent ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Brian H. Willadsen er Uddannelses og Ressourcechef ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Lone B. Kristensen er overassistent ved Herningsholm Erhvervsskole.  
 
 

Ad 4 / Orientering fra EUD/EUX business 
Optagelse af nye elever til start august 2018, ser rigtig fornuftig ud, vi har en vækst på ca. 40%, 
samlet på grundforløb 1 på Herningsholm Erhvervsskole.  
I januar gik vi fra 1 GF1-EUX klasse til 2 GF2-EUX klasser, da der kom en del elever udefra, så 
lige nu er der 2 GF2 EUX og 2 GF2 EUD-klasser.  
Til august forventer vi at starte 2 GF1 EUX-klasser (1 klasse mere end sidste år), 1 Handel-
Event-Mediegrafiker (ca. 60% flere elever i klassen end sidste år) samt 2 Detail-frisør-tand klasser 
(samme størrelse som sidste år).  
De nuværende 2 GF2 EUX-klasser samles i en stor EUX-studieårsklasse (32 elever) og 
derudover forventer vi 1 EUD GF2 klasse i efteråret. 
 
Studievejlederen er meget OBS på om en ny elev, har potentiale til at komme videre på EUX 
Business, efter grundforløbet. 
 
Den nye fraværspolitik virker, før var det fraværsprocenten der var afgørende, for om eleven blev 
kaldt til samtale (10%), og det var eleverne dygtige til at beregne. 
Nu er det antal timer der er afgørende og en skoledag tæller 6 timer. 
Efter 10 timers fravær, skal eleven til en samtale ved kontaktlæren. 
Efter 20 timers fravær, skal eleven til en samtale ved studievejlederen. 
Efter 40 timers fravær, skal eleven til en samtale ved Mona Syndergaard. 
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Der er mange forskellige årsager til eleverne fravær, en del er skoletrætte, men der er også mange 
sårbare unge mennesker, men vi forsøger at hjælpe så mange igennem, som overhovedet muligt. 
Men underviserne har også fået at vide, at de skal give besked, hvis de kan se, det ikke giver 
nogen mening, at en elev fortsætter. 
De unge kan også godt selv se når det er galt, så det er yderst sjældent de bliver sure/utilfredse, 
hvis deres uddannelse bliver afbrudt. 
 
En del af eleverne er her, fordi de ikke kunne komme ind på den uddannelse, de gerne ville pga. 
kvote, så de er ikke altid lige motiveret. 
Det kan også godt være svært for nogle at opfylde kravene, de skal opnå 3 C-Niveauer på 20 
uger, hvor de efter den gamle reform, havde 2 år til at opnå det samme. 
 
Vi er meget OBS på fravær, for hvis revisoren opdager at der er en elev der har meget fravær og 
der ikke er blevet fulgt op på det, kan det betyde at vi ikke får taksameter penge for eleven. 
 
I øjeblikket arbejdes der på at få lavet nye fagretninger, så det fremover vil hedde: 
EUD Business (rettet til Detail, Handel, Event) 
EUX Business (rettet til Kontor, Detail, Handel, Event) 
 
Brobygningen i efteråret vil også være tilrettet de nye fagretninger. 
 
Brian fortæller at mestrene ikke spørger ind til om eleverne kan det faglige, men derimod om de 
kan møde til tiden, det faglige skal de nok selv lære dem. 
 
Ministeren har fået meget fokus på, at det er en meget lille del af dem der tager en EUX, der 
vælger en praktikplads. 
Men Inger fortæller at hun og Kaj har godkendt ringtig mange nye praktikpladser i 2017. 
 
Mona fortæller at vi har et rigtig godt samarbejde med Ikast – Brande Kommune om de elever 
der kommer for at få et uddannelsesløft. 
De starter med at få lavet en RKV (Realkompetence vurdering), dernæst vælger de så, hvilken 
uddannelse de gerne vil tage. 
For disse elever er det en kæmpe fordel at der er løbende optag i Ikast, så de ikke skal vente til 
januar eller august, men kan komme i gang inden for 1 måned. I Ikast kan de vælge om de vil tage 
uddannelsen med fremmøde på skolen eller online derhjemme. 
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I foråret har vi været udfordret på personalesiden på hovedforløbene, da der er 2 undervisere der 
har sagt op, pga. nyt job. 
Mona har søgt nye medarbejdere og skal nu til at vælge ud, blandt de ansøgninger der er kommet 
ind. 
 
Bilag: Status på indgangen EUD/EUX Business – Handel, Kontor, Detail og Event                      
(LUU møde  25. maj 2018) 
 
 
 

Ad 5 / Status på AUB projekt og regionsprojekt 
Vi har fået nogle AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag) midler, som bl.a. er blevet brugt på 
at afholde jobdating, hvor 13-14 virksomheder var repræsenteret. 
Derudover er der blevet ansat en phoner til at booke aftale med virksomhederne. 
 
Virksomhederne har fået et brev om hvor mange elever de skal have, og det kan godt være et 
problem at finde ud af systemet, men det har virksomhedscentret kunnet hjælpe virksomhederne 
med. 
Brian mener at reglen bliver ændret, da den i sin nuværende form ikke kan bruges i alle 
virksomheder. 
Hvis en virksomhed har så mange ansatte at de skal have 1 elev og ikke ansætter en, kan de få en 
bøde på op til kr. 25.000,00. 
En virksomhed med 100 ansatte, skal have 5 elever. 
 
Virksomhedscentret er ved at lave en brochure for Handelshuset, som beskriver de forskellige 
fagretninger. 
Der er også oprettet en facebook side, hvor div. jobopslag bliver lagt ind: 
Praktikplads på EUD/EUX Business Herningsholm Erhvervsskole 
Kim har også startet en Jobsøgnings Café, hvor eleverne kan komme og få hjælp til at skrive 
ansøgninger m.m. 
Diana Ringgaard som sidder i Handelshuset, hjælper Kim med at få eleverne til at søge 
praktikpladser m.m. 
 
Det igangværende projekt ved Region Midt fortsætter, hvor der skal samarbejdes med lokale 
virksomheder. Fremover skal der være 2 virksomhedsprojekter pr. ½ år. 
 
 
Ad 6 / Orientering fra virksomhedscentret 
Vores VEU samarbejde med UCH (Uddannelsescenter Holstebro) og Ringkøbing – Skjern 
Handelsskole stopper ved udgangen af 2018. 
Vi skal til at søge nogle midler der er mere målrettet. 
Kim har været på besøg hos Beredskabsstyrelsen for at snakke med dem om efteruddannelse, og 
de fik en rigtig god snak. 
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Vi skal også have et samarbejde op og stå med UCH om: På vej mod job i offentlig 
administration, ved skat, politiet og sygehuset. 
HK er også med inde over, da der er mange ledige som skal opgraderes med de rigtige 
kompetencer. 
Vi kigger også på om vi skal have Hovedforløb inden for Offentlig Administration tilbage igen. 
Kim skal også en tur til Kolding og snakke med Hansenberg vedr. dronekurser. 
 

Ad 7 / Status på SKP - Detail butik i Herning og Handel/kontor i nye rammer i Ikast - 
Rundvisning i Fraaseriet 
I øjeblikket er der 49 elever i SKP. 
Detail:  19 – 2 har fået restaftale og så er der kommet 2 nye til. (Herning) 
Handel: 16 – 1 VFP (Ikast) 
Kontor: 14 – 1 restaftale og der er også kommet 2 nye til (Ikast) 
 
Kontoret har udviklet et flexsystem til SKP, så de nu har mulighed for at flexe. 
Dette giver også arbejde til HR medarbejderen i SKP. 
 
 
Ad 8 / Eventuelt  
Næste møde: torsdag den 11. oktober 2018, kl. 8:30 – 10:00, i Ikast  
 


