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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Tirsdag den 18. februar 2020, kl. 08:15 – 09:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Jacob Ø. 

M. Hansen, Susanne Sommerlund 
Afbud:   Charlotte G. Sørensen. Allan A. Kortnum, Brian H. Willadsen  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 4. december 2019 
3. Orientering fra EUD/EUX business 
4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Sammensætningen af uddannelsesudvalget. 
6. Møde den 26. februar 2020 i Uddannelsesnævnet vedrørende delegeringen af 

godkendelseskompetencer for digital handel m.v.  
7. 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 
På vores GF2 i efteråret har vi traditionelt altid haft et ret stort frafald og det bestemte vi os 
for at kigge på og se om vi kunne gøre noget ved, og det må vi konstaterer at det er 
lykkedes. 
I efteråret 2018 var der tilmeldt 36 elever og vi endte ud med at have 18 = 50% i frafald. 
I efteråret 2019 var der tilmeldt 25 elever og vi endte ud med at have 19 = 24% i frafald. 
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Det nye tiltag var, at der blev lavet et 14 dages introforløb, hvor vi tog alle grundfagene ud af 
skemaet, hvilket betyder at alle fagene måtte bidrage med timer, for alle timer er booket i de 
20 uger som GF2 tager, men vi valgte at sige at vi tror timerne er givet godt ud. 
Vi brugte rigtig meget energi på at ryste dem sammen, og sluttede blandt andet de 14 dage 
af med at tage til Sunds Sø og paddleboarde. 
 
Det handler meget om en forventningsafstemning af hvad kræver det af mig som elev, at gå 
her på skolen, og eleverne havde de samme problemer/udfordringer med privatliv, psykiske 
problemer m.m., som de forgående år, men vi oplevede at de blev enormt gode til at passe 
på hinanden, bl.a. hvis de kunne se der var en, der havde svært ved at komme op om 
morgenen, så var der en der lige kørte forbi og sørgede for at få vedkommende med i skole. 
Eller hvis en var på vej til at få for meget fravær, så kunne vi få en af de andre elever, til at 
skive til vedkommende, og spørge hvorfor han/hun ikke kommer i skole. 
Det gjorde at de var enormt rummelige og havde en enorm omsorg for hinanden, hvilket 
gjorde at det var nemmere for dem, at forstå at en elev måske havde en aftale med skolen. 
  
Der er normalt en meget fast fraværspolitik, hvor de efter 10 timer skal til samtale med 
kontaktlæren, 20 timer så er det hos studievejlederen og 40 timer så er det med Mona, men 
det blev vi enige at vi ikke ville gøre med dem her, de ville hellere kigge på realismen i at 
gennemfører. Der var bl.a. en som er virkelig plaget af angst, men hun var dygtig, og selv om 
hun ikke kom i skole, så fik hun lavet hendes lektier/afleveringer, så hun fik en meget 
længere line. Hvorimod der kan være dem, der er udfordret bogligt fik at vide at hvis ikke de 
kom i skole hver dag, så ville det bliver det for svært for dem at gennemføre. 
Så de prøvede at lave differentierede regler, i forhold til at få dem igennem. 
 
Lige nu har vi ikke så mange unge voksne pga. det lige nu er forholdsvis nemt for dem at gå 
ud og finde et job. Hvis det skulle at vende igen, forventer Mona vil antallet af elever til 
efterårsholdet stige igen. 
 
Vi har haft nyt optag her den 20. januar 2020, hvor der startede 101 elever, som fordeler sig 
på 3 EUX klasser og 1 EUD klasse. 
 
I foråret er der planlagt en studietur til Berlin og der er foreløbig tilmeldt 40 elever. Der bliver 
også lavet noget for dem som ikke skal med, med det bliver aldrig oplyst forud, hvad det er. 
Der havde været snakket om at de skulle med i et projekt omkring ”Bredgade Vest” om 
hvordan man stadig skaber kundestrøm, samtidig med at gaden bliver gravet op.  
Men da det ser ud til at der er 60 elever der bliver hjemme, er det lige rigeligt.  
Så det ser ud til det bl.a. bliver 1 dag til Århus, hvor de skal besøge Bazar Vest og Salling. 
Men Mona har lidt af en udfordring, for det ser ud til det bliver dyrere for hende med 
arrangementerne hjemme end Berlinturen, fordi de elever der skal til Berlin der har lagt en 
deltagerbetaling, og det er ofte pga. manglende midler, at eleverne ikke kan komme med på 
studietur, så hun kan ikke rigtig opkræve noget af dem, der bliver hjemme. 
 
GF2 er jo 20 uger, og der er meget der skal nås, EUD’erne skal, hvis ikke de har 2 C-
niveauer fra deres GF1, nå 5 C-niveauer på GF2, og det samme skal EUX’erne, og det er 
inden for matematik, organisation, virksomhedsøkonomi, IT og afsætning og det er alle 
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sammen svære fag og fag som de ikke har haft før, så der er virkelig tryk på og man kan 
godt mærke at seriøsiteten stiger meget fra GF1 til GF2. 
 
Vi har lagt et virksomhedsprojekt ind, sådan at Detail og Event arbejder med Jysk, 
Handelselever skal arbejde med Ege Tæpper og Kontor bliver en kombination af flere 
firmaer, Skat, Herning Kommune og Alpi, så eleverne kan få noget med fra det virkelige liv 
og ikke bare bøgerne. 
Og i maj er der planlagt et innovationsprojekt, som ligger lidt i forlængelse af skolens strategi 
omkring entreprenørskab og innovation. 
 
Vores 55 EUX studieårs elever, skal til at skal til at skrive erhvervsområdeprojekt (det nye 
SSO), de har lige valgt fagkombinationer og er i gang med at lave problemformuleringer. 
36 af dem har valgt afsætning og 36 havde valgt samfundsfag, så der var lige et par lærer, 
hvis opgaver lige skulle ændres lidt, for at de kunne for tid til erhvervsområdeprojektet. 
 
På hovedforløbet havde vi den 3. februar 2020, vores første fyraftensmøde for 
oplæringsansvarlige, bl.a. fordi vi i efteråret havde kørt et kursus for oplæringsansvarlige, 
hvor det var generelle ting der blev undervist i. Og der havde været nogle kursister, som 
havde forventet noget mere om, hvad er det egentlig min elev skal lære undervejs i 
uddannelsen. 
Så vi ville egentlig gerne i dialog med virksomhederne, og det endte så med dette 
fyraftensmøde, hvilket blev en succes, der mødte 24 op. Vi startede med noget generelt i 
plenum og så delte vi det op efter uddannelserne, med kontaktlærerne, hvor de så hørte 
noget mere konkret om, hvad de lære på skoleopholdene og om praktikplanen m.m. 
 
Vi været lidt udfordret på økonomieleverne, for uanset hvornår vi placerer deres skoleophold, 
så udfordrer det planlægningen i virksomhederne. Men da vi kom ind for at tage snakken 
med dem denne aften og Mona begyndte at remse op – det må ikke være først på mdr. – det 
må ikke være sidst på mdr. – det må ikke være i januar – det må ikke være fra midt i juni og 
frem til midt i august – og det må heller ikke være de første 3 mdr. og heller ikke de sidste 6 
mdr. af uddannelsen, for da skal de lave fagprøve, og så skal vores underviser jo også lave 
andet end at undervise økonomielever, da de uddannelses ansvarlige hørte dette, kunne de 
ikke lade være med at trække på smilebåndet, så vi kan håbe på mere imødekommenhed 
fremover. 
 
Der var desværre ikke mødt nogen op fra Detail, så det overvejes at lave et morgenmøde 
næste gang, for at se om de så har mulighed for at komme. 
Dem der var mødt op, følte de havde fået svar på de spørgsmål de havde. 
 
Vi fik reklameret lidt for det næste kursus for oplæringsansvarlige, samt vores Talent Camp. 
 
Der bliver spurgt om vi havde indtryk af elever/virksomhederne bruger praktikplanen og om 
den også bliver udleveret til eleven, og som udgangspunkt er vi begyndt at udlevere den til 
eleven og vi har indtryk af at de bruger den.  
 
Vi har fået lavet nogle store plakater med grafiske slanger som er blevet hængt op i 
hovedforløbslokalerne. 
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På den ene side er alle skoleopholdene, og på den anden side alle praktikmålene. 
Så er ideen at man kan se, hvad man skal have lært inden et skoleophold og hvad man skal 
hjem og arbejde med inden næste skoleophold. 
De bliver sendt med ud sammen med indkaldelserne, for at tydeliggøre, hvad det er der 
ligger af forventninger til virksomhederne. 
Vores mål er at alle hovedforløbselever får besøg af deres kontaktlærer, ude i virksomheden 
inden for de første 3 mdr., for bl.a. at snakke praktikplan, valg af valgfri specialefag og få en 
rundvisning af eleven i virksomheden. 
 
Jacob foreslår at Den grafiske slange, skal indgå i LUP’en.  
 
Sidste år søgte vi om at få et EU Erasmus Plus Projekt, om at sende elever i praktik i 
udlandet, men fik afslag og så havde vi et møde med det kontor, der sidder og godkender 
ansøgningerne og fik at vide at vi skulle tage ud og besøge stedet inden og vi skal kunne 
dokumenterer, at vi har styr på hvad de vil med dem. 
Så Mona og Susanne Pretzmann har lige været i Dublin, og startede med at mødes med 
Ecco, som startede med at sige, at de har 8 butikker inden for rimelig afstand, så det kunne 
de sagtens finde ud af/hjælpe med og ham fra Ecco ville også prøve at få en kontakt til et 
andet firma for os.  
De har søgt om 10 pladser og man søger for en 2 årig periode. 
Eleverne er afsted ca. 14 dage.  
Når eleverne kommer hjem, skal de lave foredrag for de øvrige elever. 
 
I Ikast er der et jævnt og støt optag, og det går godt med ny mesterlærer og der har været 
nyt optag på skolepraktik, det var ikke så stor et optag, da det jo er til at få job og 
uddannelsesaftaler i tiden, der var: 
5 på Detail 
4 på Handel 
1 på Kontor 
Ud af dem er der 2 der er startet på Digital Handel. 
 
Ministeriet vil lave en centralstyret trivselsundersøgelse, og vi er blevet udtaget på 
Handelsuddannelsen grundet særligt godt resultat i forhold til landsgennemsnit på 
handelsuddannelsen, så den 19. februar får de besøg af Epinion. 
(Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er også udtaget på Snedker og VVS)  
 
Fra uge 8 – 13 er der Introkurser for 8 kl. elever, de har mulighed for at komme enten 
mandag – tirsdag eller onsdag – torsdag. 
De kan vælge mellem 3 forløb: 
Shoppingcentret:  Kontor, Handel, Detail, Mediegrafiker, Tand og Frisør 
Byggepladsen:      Byggeanlægs faciliteterne 
Teknologiparken:  Elektriker, Data, Cykel/motorcykelmekaniker 
 
Der er omkring 280 der har valg Shoppingcentret, 220 Byggepladsen og 150 
Teknologiparken. 
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Der skal kigges på brobygningen i efteråret, da 10 kl. og IUC Ikast er blevet taget ud af 
gruppen, der kan komme på brobygning, da de har deres egne forløb. Dette gør at der ikke 
er ret mange elever tilbage, hvilket vil sige, at der kun vil være nogle få elever hver dag, og 
det er for resurse krævende, så vi skal have fundet ud af hvordan vi bruger resurserne bedst. 
Samtidig har regeringen også meldt ud at der skal kigges på det. 
 
Bilag: Elev statistik 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
Det er stadig godt gang i godkendelser af virksomheder, inden for vores område, så det er 
positivt. 
Vi har gang i vores AUB projekt, hvor vi har lavet Jobdating og lavet nogle 
virksomhedsbesøg, og Kim har ringet rundt til en masse virksomheder og det forsætter han 
med resten af mdr. så han kan få brugt alle midlerne, inden projektet slutter ved udgangen af 
februar. 
Allerede i starten af marts skal de til at tænke på en ny ansøgning af AUB midler, og der har 
Mona og Kim snakket om, at de denne gang vil søge hjem til Detailuddannelsen, det er 
mange år siden der er blevet brugt AUB midler på Detail. De sidste mange gange, er der 
blevet søgt på Handel og Kontor. 
 
Midlerne skal evt. bruges på noget opsøgende arbejde, i forhold til de virksomheder, som 
måske er godkendt til at have elever for mange år siden, men ikke har haft elever, og så for 
at se om man kunne få dem til at tage elever igen. 
Og også butikker, som aldrig har været godkendt. 
 
I forbindelse med det nye kursussamarbejde (Kompetencepartner Midt Vest), mellem 
erhvervsskolerne i Herning, Holstebro, Skjern og Skive, skal de til et møde om en ny fælles 
hjemmeside, hvor det er meningen at man skal kunne se, alle kurser der er på skolerne, det 
skulle gerne munde ud i, at det ser ud til, der er lidt mere at vælge i mellem. 
Vores håb er at jobcentre og a-kasser vil bruge denne side. 
Der udvikles stadig på AMU, der arbejdes på Blended Learning, bl.a. med, hvor man både 
har noget digital undervisning og noget hvor man møder op på skolen, men det der 
hovedsageligt er gang i, er certifikat kurserne. 
 
Som noget nyt skal man lave en test når man er på et AMU kursus, og hvis man kigger på et 
endags kursus mht. til tiden de skal bruge til ”Vis Kvalitet” og testen, så er der ikke mange 
timer tilbage til selve kurset. Man kan vælge ikke at tage testen, men så kan man ikke få et 
kursusbevis, men kun et tilstedeværelses bevis. 
 
Hvis en elev skal have forlænget sin praktikperiode f. eks. ved et virksomhedsskift, eller for 
en SKP elev der får en restaftale, skal der tages stilling til, om der er behov for forlængelsen 
eller om eleven rent faktisk har lært det, eleven skulle kunne og kan gennemfører 
uddannelsen på den normerede tid. 
  
 
Ad 5 / Sammensætningen af uddannelsesudvalget 
Mona og Inger forsøger stadig at finde nogle repræsentanter fra Dansk Industri. 
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Vi mangler også en ny fra Herning Kommune. 
 
 
Ad 6 / Møde den 26. februar 2020 i Uddannelsesnævnet vedrørende delegeringen af 
godkendelseskompetencer for digital handel m.v.  
 
Kim og Inger skal til møde i KBH den 26. februar 2020, da de fra 1. januar 2020, har fået til 
opgave at godkende virksomheder inden for Convenience og Digital Handel.  
Mona undre sig lidt over nogen af de uddannelses aftaler, der allerede er blevet godkendt 
inden for Digital Handel, så hun tror det bliver godt, det kommer ud og ligge lokalt. 
 
Ad 7 / Eventuelt  
Ingenting. 
 
Næste møde: 6. maj 2020, kl. 8:15 – 9:45. Handelshuset lokale 2.001 


