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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL 
udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Mandag den 18. februar 2019, kl. 08:15 – 09:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen,  
 
Afbud:   Inger V. Rasmussen, Jacob Ø. M. Hansen, Charlotte G. Sørensen, Susanne 
Sommerlund 
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 17. december 2018 
3. Orientering fra EUD/EUX business 
4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Eventuelt 

 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf blev valgt 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX business 
Midt i januar havde vi afslutning for vores GF 1, det var en afslutningsmesse, hvor vi havde besøg af 
nogle virksomhedsrepræsentanter, med fokus på innovation, da vi som en del af vores nye strategi 
skal arbejde mere med innovation. Dagen sluttede af med at vi holdt vores åbent hus og infomøde for 
kommende elever, så nye interesserede elever kunne komme rundt og se messen. 
For første gang holdt vi åbent hus/infomøde i Handelshuset, sidste år følte vi ikke der var nok plads til 
det vi gerne ville, så derfor lagde vi billet ind på at lægge rammer til i år, og det gjorde så at de 
efterfølgende infomøder blev holdt på 1. sal, og messen blev afholdt i stuen og udenfor. 
Det hele var særdeles godt besøgt, men nu havde vi jo også 10 kl. med for første gang, da de jo flytter 
herud efter sommerferien. 
Til infomødet var der en fælles velkomst, hvorefter man kunne gå ud i de forskellige klasseværelser, 
alt efter hvilken uddannelse man var interesseret i. 
10 kl. kørte 2 runder, og de var nødt til at hente ekstra stole ind, så det var rigtig positivt. 
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Mona stod for EUX Business, og der var omkring 30 interesserede, væsentlig flere end der tidligere 
har været. 
Mona oplever at EUX’en er ved at slå igennem med det, de gerne vil med den. De unge ved alt om 
hvad EUX er, det har de simpelthen fået så meget at vide om på brobygning.  
Hvorimod de spørgsmål der kom fra forældrene har ændret karakter, de er meget mere spørgende og 
interesserede i hvad forskel der er på en EUX og en HHX/STX, den der med hvornår skal man vælge 
det ene og hvornår skal man vælge det andet. Der var også spørgsmål om karakterløft og social løft, 
hvilket Mona aldrig har været ude for før.  
 
Mht. 10 kl. er der ikke noget max, da det er et kommunalt 10 kl. tilbud. De skal gå i Handelshuset, og 
vi havde forventet at der ville komme 3 klasser, men som det ser ud nu kommer der nok 4 klasser + 1 
modtagelses klasse (anden etnisk). 
Den ene gang på 1 sal, vil primært blive anvendt til 10 klasserne, men det er også meningen at de 
skal ud og prøve at være i værkstederne og over på gymnasiet. 
Der bliver også et samarbejde med Ikast-Brande kommunes 10 kl. så de også kan komme og prøve at 
være i værkstederne. 
Lærerne følger med over fra den nuværende 10 kl. Der skal ansættes en ny leder for 10 kl. 
De bliver alle ansat ved Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, og organiseret under Brian 
Willadsen. 
 
Vi er startet op med GF2, hvor vi har haft et helt forrygende optag, der startede 112 elever op i 
Herning. 
 
67 EUX 
45 EUD 
36 i Ikast 
 
Vi har en ret fornuftig vækst, da vi startede op i januar 2016, var det med 26 elever, i 2017 var der 38 
elever, i 2018 var der 82 elever og i år 112elever. 
Mona forventer ikke at elevtallet bliver ved med at stige, hun mener at niveauet er ved at passe til 
Herning bys størrelse. 
 
I Herning starter de meget hårdt ud, med en masse grundfag, og allerede i uge 9 skal de i gang med 
et projekt, hvor der er lavet virksomhedssamarbejde med Jysk for EUD og med Bestseller for EUX, 
formålet er jo selvfølgelig at eleverne kan se hvad grundfagene kan bruges til praksis. Vi bruger også 
projektet til at vurdere om eleverne har valgt rigtigt, og kan vi se der er problemer, kan vi allerede nu 
begynde at vejlede og hjælpe dem. 
 
Som noget nyt har vi valgt at lave et innovationsprojekt i uge 14, i samarbejde med 
erhvervsakademiet, hvor det skal foregå derover. 
Akademiet har henvendt sig til os nogle gange, for at få et samarbejde op at køre, for at se om de kan 
få nogle af vores elever over, når de er færdige her. Mona har meddelt dem at det kan lade sig gøre 
med EUD eleverne, men ikke med EUX eleverne, da vi gerne skal have dem til at tage en læreplads 
efter endt skoletid. 
For EUD ’erne er det derimod en rigtig god mulighed, når de er færdig med deres læretid. 
 
For EUX har vi lavet et samarbejde med Innovatoriet, så det bliver to meget forskellige projekter. 
 
Så er de i gang med at planlægge studietur til Berlin i uge 15, meningen er at, detailelever kommer ud 
og besøger detail virksomherder, kontorelever kommer ud og besøger kontorer og handelelever 
kommer ud og besøger handels virksomheder. 
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Mona arbejder også på at de skal ned og besøge nogle PIU elever (Praktik i udlandet). PIU elever 
kommer hjem til Danmark for at komme på hovedforløb. 
Det bliver sidste gang de tager afsted alle sammen på en gang, så fra næste gang bliver de splittet op 
så EUD og EUX tager afsted hver for sig. 
 
Vi har været lidt udfordret på vores årshjul, bl.a. fordi vi pr. 1. april skal i gang med sidste runde at 
efteruddannelse af 5 undervisere. Så der mangler 5 undervisere fra 1. april og frem til 22. maj, så det 
kræver temmelig meget planlægning, for at det ikke skal komme til at gå ud over vores elever, da det 
er lidt for tæt på eksamen. 
Vi har forsøgt at lægge nogle projekter, studieture i perioden, så det ikke går ud over nogle af 
grundfagene, og så giver vi det en ordentlig skalle med grundfag efter den 22. maj og frem til 
eksamen. 
 
På EUX er der rigtig godt gang i den, og der er begyndt at komme en del praktikpladser og 
uddannelsesaftaler i hus. 
 
Mona er med i et netværk om, hvordan man skaber overgang fra EUX til hovedforløb, det er ikke et 
problem her, men på mange andre skoler, og der var en der fortalte at de havde forsøgt at invitere 
elever fra nogen af de små virksomheder, som man ellers ikke hører om, ind og holde et lille oplæg på 
omkring 20 min., de havde en inde ca. 1 gang i ugen. 
Det er Mona blevet lidt inspireret af, hun kunne godt tænke sig at prøve at få nogen ind fra de små 
specialer, bl.a. logistik, eller nogen af de små specialer inden for kontor, som der ikke rigtig er nogen 
der vælger. Så det kigger hun lidt på om hun kan få op at kører på GF1. 
 
På hovedforløb har vi haft det første skoleforløb på den nye uddannelse Digital Handel, vi havde 
budgetteret med 5 elever og det blev der, men vi er meget udfordret af at der er rigtig lang ventetid på 
godkendelse af virksomhederne, fordi det faglige udvalg har valgt at de selv vil stå for godkendelsen. 
Vi er meget spændte på, når uddannelsen skal evalueres efter 2 år, for vores umiddelbare vurdering 
er at eleverne bliver rigtig gode til at analysere tal og data og lave digitale kampanger, men at den 
digitale sælger går lidt tabt. 
 
Den 8. marts har vi et event omkring Digital Handel, hvor vi har inviteret Jacob Risgaard, som var med 
til at starte ”Coolshop”, og Kasper Thustrup som startede ”Vin med Mere”, også som online handel, 
men senere også en fysisk vinforretning. 
I den forbindelse vil vi gerne invitere virksomheder i området med i et netværk, hvor planen er at vi 
mødes nogle gange årligt, hvor vi diskutere/informerer om hvad ser sker inden for området Digital 
Handel. Ideen med det er selvfølgelig at vi hele tiden har fokus på uddannelsen. 
 
Der har været en del udskiftning på hovedforløbene, der var en timelære som egentlig stod for en del 
af undervisningen, men han kom og meddelte at han havde for mange aktiviteter andre steder, så han 
kunne ikke fortsætte her. 
Så nu har Mona ansat Karina H. Mathiassen til indkøbsuddannelsen, men hun kan også supplere på 
handel/salg, kontor og digital handel.  
 
Som noget nyt er vi begyndt at ensrette fagprøverne og afholde fagprøvefejring. Alle fagprøverne 
afholdes på en dag, og det gjorde, at der var et leben uden lige oppe på 2 sal, og så er der 
fagprøvefejring den efterfølgende fredag fra 8:30 – 9:45, hvor virksomhederne og elevernes familie 
var inviteret. 
Vi har prøvet det en gang, og der var rigtig god stemning, med sange, taler og udlevering af bevis og 
blomst til eleverne. 
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Vi er i dialog med Erhvervsakademiet om at kører nogen akademi fag, som de så kan gå til eksamen i, 
på akademiet som privatister, de kan først gå til eksamen, når de har været til fagprøve. De kan typisk 
klare et akademifag ved siden af deres uddannelse. 
 
I uge 27 er der talent camp på skolen. Det er meget forskelligt hvordan de enkelte uddannelser køre 
det, men der vil være aktivitet over alt på skolen. 
Vi har sagt at vi gerne vil prøve at være med inden for detail. 
 
På SKP har vi opstart i dag den 18. februar, så tallene er ikke opdateret, men pr. 13. februar var der: 
26 elever på handel 
12 elever på kontor  
35 elever på detail 
 
Så der er fyldt op til bristepunktet, man kan undre sig over at der er så mange i SKP, men når man 
tænker på hvor mange flere elever vi starter op, så giver det jo alligevel god mening. 
 
Mht. til den nederste boks på oversigten: Afsluttede grundforløbselever med praktik/skp, så betyder 
tallene flg.: 
Det første tal er for hvor mange gf elever der har fået kvalifikationer i den periode. 
Det andet tal er hvor mange af det første tal som har fået en uddannelsesaftale. 
Det tredje tal er hvor mange af det første tal som er kommet i skolepraktik. 
 
 
Bilag: Status på indgangen EUD/EUX Business – Handel, Kontor, Detail og Event                      
Bilag: Fremtiden er digital 
 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
Det har lige været jobdating, hvor der kom 10 virksomheder og det gik rigtig godt, eleverne var meget 
åbne og mere interesserede end de har været tidligere.  
 
I forhold til godkendelser af virksomheder, har der aldrig været så mange som der er lige for tiden, der 
er sommetider flere om ugen, så det er rigtig godt. 
De fleste af virksomhederne har allerede fundet en elev, når de søger om at blive godkendt som 
praktikvirksomhed. Det er mange mindre virksomheder, som måske har haft en elev for mange år 
siden og så har fået lyst til at få en igen. 
Der var lige en af vores elever der havde søgt en trainee stilling, men som så havde spurgt om ikke 
hun kunne komme i lære i stedet for, og det var de åben over for, så dem skal Kim ud og snakke med. 
Kim opfordre altid eleverne til også at søge ved de små virksomheder. 
 
Vi har jo et samarbejde med jobcenteret og Erhvervsskolerne, hvor de tager ud til virksomhederne alle 
tre og får en snak med virksomhedens ledelse om hvilke udfordringer de har, der har været mange 
besøg i januar, som der så skal følges op på i foråret. 
 
Den 18. februar har de startet et PUTAU forløb op (Personlig udvikling til arbejde og uddannelse). De 
er primært startet op inden for detail og handel. Et forløb der strækker sig over 1 uge, hvor ledige 
kommer ind og bliver skolet lidt i hvor dan hverdagen se ud inden for den branche, man nu vælger. De 
kommer også ind og følger en undervisning i grundfag, da det jo er voksne, som måske ikke lige 
synes de egner sig til skolebænken. 
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Der kommer også nogle undervisere og fortælle lidt om hvad man arbejder med på hovedforløbene. 
De skal også arbejde lidt sammen med SKP, så de prøve nogle forskellige arbejdsopgaver. Og så 
skal de også på virksomhedsbesøg. 
Dette skulle gerne munde ud i nogle RKV’er, og efterfølgende skulle de så gerne starte op på 
grundforløb. 
Det handler om at få alle de ufaglærte til at få interessen for det. De tror ikke de dur til at komme 
tilbage på skolebænken, men de har så mange andre kompetencer, og de ender næsten altid med at 
klare sig godt, når de først kommer i gang. 
Vi har lidt stratetisk valgt at ligge det på det her tidspunkt, da Ikast afdelingen er den eneste skole der 
har løbende optag, så når de har været på kursus og til RKV, behøver de ikke at vente til efter 
sommer med at starte op på en uddannelse, da der er optag i Ikast i uge 12 og 14. 
Der er rigtig mange SOSU, sygeplejersker og pædagoger der kommer til RKV, fordi de ønsker at 
skifte job. 
 
 
På nogle at skoleforløbene kan man også komme ind og tage Digital Handel som et AMU-kursus. 
Længere hen på foråret kommer vi også til at udbyde AMU-Kurser inden for f.eks. sociale medier. 
Vi har forsøgt at udbyde en Mentor uddannelse, men der var kun en tilmeldt, og tilbagemeldingerne 
var, at mange af jobcentrene har noget tilsvarende. 
Vi fortsætte med at prøve at udbyde uddannelsen, og så må vi se om der sker en ændring. 
 
Vi har gennem lang tid kørt åben værksted for IT og Regnskab i Ikast, men vi har været nødt til at 
lukke ned for Regnskab pr. 1. februar 2019, men vi skal måske have gang i noget igen efter 
sommerferien. 
Vi har haft en hel del kursister fra Vestas på IT kurser. 
Det er lidt svært med de åbne værksteder, for kursisterne kommer med en forventning om at der står 
en underviser og fortæller dem hvad de skal gøre og det er lidt svært, når der måske sidder 7 kursister 
med forskellige moduler. 
 
 
 Ad 5 / Eventuelt  
Fra folkeskolen til faglært: 
Reglerne for studenters vej til uddannelse er blevet lavet om, så hvis man har en HHX, så skal man 
som det ser ud nu ind på EUD og have 5 ugers branche rettet undervisning inden man kan starte i 
lære. Pr. 1. august 2019, kan man gå direkte i lære når man er færdig på HHX. 
 
Hvis man har en STX, HTX, HF og de tekniske EUX, skal man på nuværende tidspunkt, på EUD og 
have 5 ugers grundfag og 5 ugers branche rettet undervisning. Pr 1. august kan man nøjes med 5 
ugers undervisning i alt, i både grundfag (afhænger af branchen) og branche rettet fag, inden for en af 
brancherne, men det gælder så for alle retningen. 
Dette gælder også for EUX’erne. 
Det gælder ikke EUD’erne, de er fortsat låst fast i den branche de har valgt. 
 
Det bliver en overgangsordning, for den nye ordning kommer til at gælde alle uddannelses aftaler 
indgået fra den 1. august 2019 og frem.  
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Det betyder også at alle de uddannelsesaftaler der bliver lavet fra nu og frem til 1. august 2019 bliver 
på gammel ordning, og så kan man godt være lidt bekymret for om virksomhederne så vil vente, men 
det behøver de ikke at gøre, for de kan bare vælge at ringe til skolen efter 1. august 2019 og få den 
ændret til ny ordning. 
Men vi venter stadig på der kommer noget ud på skrift, for indtil videre har vi det kun fra Anne Mette 
Christiansen, fra uddannelsesnævnet. 
 
Ordningen med at studenterne kun må være i lære i 1 år er udsat til 2023. 
 
Vi skal også til at starte op med GF+, som er et grundforløb på 8 uger for voksne, som ikke kan 
komme på GF1, men mangler noget afklaring og faglighed, før de kan starte på GF2. 
 
 
Næste møde: mandag den 2. maj 2019, kl. 8:15 – 09:45, i Handelshuset 
 


