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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL 
udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Torsdag den 2. maj 2019, kl. 08:15 – 09:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Inger V. 
Rasmussen, Jacob Ø. M. Hansen, Charlotte G. Sørensen, Susanne Sommerlund, Anita Toft 
 
Afbud:    
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 18. februar 2019 
3. Orientering fra EUD/EUX business 
4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Sammensætningen af uddannelsesudvalget. 
6. Eventuelt 

 
Vi startede med en kort præsentation af medlemmerne, da Kim havde en gæst med, det var 
den nyansatte Anita Toft, Uddannelseskonsulent inden for snedker, tømre, murer, smede og 
vvs.  
 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf blev valgt 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX business 
Der er meget stille i huset lige i tiden, da det sidste hold (5undervisere) er på 
efteruddannelse for at få de lovpligtige min. 10 ects. point. Undervisningen er planlagt så alle 
næsten er færdige med deres grundfag, så mens underviserne er på uddannelsen, er 
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eleverne i gang med de uddannelsesspecifikke fag. Når så underviserne er tilbage igen, 
giver de den lige en skalle med de sidste grundfag inden eksamen. 
 
Lige før påske var 59 elever på studietur i Berlin og de havde opført sig fuldstændig 
eksemplariske. 
Der var planlagt besøg i butikker, virksomheder, samt noget kulturelt. 
For de elever der ikke var med på studieturen, var der lavet et alternativt program her 
hjemme, de var på virksomhedsbesøg og en tur Lego House. 
Alle havde fået besked på at filme deres oplevelser og lave interview, og dette bliver samlet 
til en film, som evt. kan vises til fremtidige åbent hus arrangementer. 
 
Der er i øjeblikket meget fokus på at spotte de elever, som realistisk set får svært ved at 
gennemfører. Der skal afgives karakterer i juni, og lige så snart karakteren er givet, så 
hænger de på karakteren, så hvis de er dumpet og gerne vil prøve på et senere tidspunkt at 
forbedre karakteren, så kan det kun lade sig gøre ved at tage faget på et højere niveau. 
Derfor er det vigtigt at vi får dem stoppet før de får karakteren, eller evt. tage en snak med de 
elever, hvor de kan se de har klaret sig bedre tidligere på året, om at få dem til at yde lidt 
mere, så de ikke får en dumpe karakter. 
Der kigges også meget på de elever der går på GF 2 EUX, om der er nogen der ikke skal 
forsætte på studieåret, for kan man kun lige få hevet 2 tallet i land på GF 2, så bliver det op 
ad bakke, at gennemfører et EUX studieår. 
På EUD drejer det sig om 3 elever, og Mona mener også det ligger i det leje på EUX. 
Det sværeste er at få eleven til at erkende problemet, når eleven har erkendt det, kontaktes 
UU-vejledningen. 
UU-vejledningen er glade for der tages hånd om eleverne, i stedet for bare at lade stå til. 
Vi kan desværre kun stoppe dem på karakteren.  
Vi brugte efteråret til at få skilt lidt ud blandt eleverne på EUX studieår, så der er vi nu på 26 
elever, som kommer i gennem. De har lige fået deres karakter for SSO og de ligger med et 
gennemsnit på 6,9, så det er vi meget godt tilfredse med. 
Det er dejligt når dem som vi har skilt fra, kommer tilbage og fortæller at nu har de fået en 
elevplads og at det vare var det rigtige at stoppe.  
 
Det går stærkt i Ikast, vi havde forventet en nedgang i elever her i foråret, pga. de ændringer 
der træder i kraft efter sommerferien, hvor studenter kun skal have det halve grundforløb og 
HHX slet ikke skal have noget. Det havde vi nok forventet at erhvervslivet eller de unge 
havde fundet ud af, men det lader det ikke til, for der er har været et stort optag i foråret, så 
de 3 undervisere der er tilbage i Ikast har rigtigt travlt, ud af de 3 er den ene på 
efteruddannelse, så Mona har været nødt til at sende en af underviserne fra Herning til Ikast. 
 
På HF har vi jo gennem længere tid haft fokus på det vi endte med at kalde ”Kunderejsen”, 
som handler om at få skabt nogle gode relationer mellem virksomhederne og skolen, og vi 
kan se det hjælper og en af elementerne i det er vores fagprøvefejring, som har vist sig at 
være en stor succes. Virksomhederne kommer og takker og synes det har været rigtig godt, 
så det holder vi ved. Der er rigtig mange der skal til fagprøve i uge 25, så det bliver et stort 
arrangement. 
Lige nu er der stille på HF området, da underviserne også her, er på efteruddannelsen. 
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Der er stadig stor søgning og travlhed i SKP, hvilket man jo kan undre sig over, da der jo er 
mangel på elever, så hvorfor kan vi ikke få flere ud i virksomhederne. 
De gode elever er sjældent i SKP mere end 1 mdr., og så er der dem som har en del at 
kæmpe med, som kommer til at gå der noget længere. 
Vi skal være bedre til at stoppe de elever, hvor vi kan se det ikke fører nogen vegne hen, 
men det kan være svært at sige stop, da der er mange der har problemer på det personlige 
plan, men det kan også være at gøre dem en bjørnetjeneste at færdiggøre dem, hvis der 
ikke er udsigt til at de kan klare et job i den virkelige verden bagefter. 
 
I forbindelse med den nye reform er det også blevet sådan at studenter, der kun skal være i 
lære i 1 år, kommer i klemme, da de ikke er berettiget til dagpenge, efter endt uddannelse, 
da man skal have været under uddannelse i mindst 18 mdr. for at kunne få dagpenge, så det 
er noget der skal kigges på. 
Virksomhederne er heller ikke interesserede i at få elever, der kun skal være i lære i 1 år, da 
de ikke kan nå at lære det de skal. 
 
Mona går og venter på de sidste nye regler, bl.a. er der mulighed for at HHX’erne mister 
deres ret til SKP, når nu de ikke længere skal have grundforløbet.  
Før havde de retten i direkte forlængelse af deres HHX, men nu er spørgsmålet om vi skal 
over og have fat i dem, inden de stopper. 
 
Vi er værter ved et ERFA møde for alle SKP skolerne her i maj, og der kommer en jurist fra 
uddannelsesnævnet, og vi håber hun kan svarer på alle de spørgsmål vi har. 
 
Vi går også og venter på at der kommer nye fagbekendtgørelser i alle grundfagene undtagen 
IT, alle grundfagene skal rettes til og der skal laves et nyt uddannelsesspecifikt fag da handel 
og detailhandel bliver slået samme til et fælles fag, sådan at man fremadrettet har adgang til 
begge uddannelser, uanset om man har valgt detail eller handel, men vi ved ikke hvad det er 
for nogle mål vi skal rette os efter, så det bliver nok sådan at de skal igennem alle målene 
både for handel og detail. 
 
I 2015 hvor vi startede med den nye reform, skulle man jo til kun at undervise i C-niveauer. 
Bekendtgørelsen tog udgangspunkt i at eleverne kunne noget fra de underliggende niveauer, 
så lærerne var vildt presset, for de var nødt til at undervise på lavere niveauer, men havde 
ikke tid til det, og det skulle de efter sigende have fået gjort op med nu, så et C-niveau er et 
selvstændigt C-niveau. Man har også de været i gang med at få korrigeret b.la. afsætning, så 
der bliver taget langt højere udgangspunkt i digital handel og hvad det er der sker i forhold til 
detailhandel og handelsvirksomheder. 
Erhvervsøkonomi har ændret navn til virksomhedsøkonomi, så det er de samme fag man har 
på GF1 og GF2, som på studieåret. 
Alt dette træder i kraft 1/8 – 2019, og lige nu er alle lærerne på uddannelse og vi har ikke fået 
fagbilagene endnu, og derudover er vi også i gang med at skifte over til et andet 
elevadministrationssystem (LUDUS), så de næste uger skal vi fører fravær på papir, som så 
efterfølgende skal føres ind i det nye system, samtidig med vi skal oplæres i hvordan vi 
bruger det nye system. 
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Mona forventer at vi får 1 GF1 EUD-klasse, 2-3 GF1 EUX-klasser, 2 EUD GF2 klasser og 2-
3 EUX-studieårsklasser efter sommer. Der er et problem med underviserer til studieårs 
klasserne, da de skal være kandidater for at må undervise på A-niveau, og dem har Mona 
ikke så mange af. 
 
Der er nedgang i søgningen til gymnasierne, og Inger R. fortæller at det b.la. skydes en 
lavere årgang, en anden grund er at den nye gymnasie reform gør at der er nogen der ikke 
kan komme ind pga. for lavt karaktergennemsnit. 
 
Der er 110 der har søgt ind på den ny 10 kl., som skal have til huse i Handelshuset. 
Der blev afholdt forældremøde i Handelshuset i sidste uge og der var mødt rigtig mange op. 
Den nye leder af 10 kl. skolen er blevet udnævnt og hun hedder Anna Maria Elisabeth 
Jakobsen og kommer fra et lignende job i Grindsted. 
Vi skal have et samarbejde med vores egen 10 kl. og eud10 fra Ikast-Brande, og som det ser 
ud på nuværende tidspunkt, så bliver det for Ikast-Brande elever sådan at de skal til Herning 
2 dage i ugen om efteråret, så de kommer rundt og oplever de forskellige uddannelser, og i 
foråret mere ned i den enkelte uddannelse. 
 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
De har fået en ny medarbejder, Anita Toft, som Kim har taget med i dag, hun skal varetage 
opgaverne vedr. AUB midlerne, tidligere har afdelingerne selv forstået afviklingerne af AUB 
midlerne og praktikpladssøgningerne, det er meningen at AUB midlerne mere skal bruges i 
virksomhedscentret, så uddannelseslederne kan koncentrere sig om de enkelte afdelinger.  
Der er ikke nogen AUB midler på Kims område lige nu, men det kommer der til juni. 
Lige nu er der gang i ”Kompetence Partner Midt Vest”, der er nok ikke ret mange der har hørt 
om det endnu, da det markedsførings materiale der er i støbeskeen, ikke er offentliggjort 
endnu. Det er det samarbejde Kim snakke om sidste gang, som er det tidligere VEU 
samarbejde, samt nogle flere skoler, bl.a. Skive College, HF i Viborg og Skive. Det er et stort 
område de dækker, og ideen er at vi gerne skulle stå stærkere i Vestjylland i forhold til 
efteruddannelse. Vi hjælper hinanden med at skaffe elever til efteruddannelse, da det er lidt 
trægt i øjeblikket. 
Der er kommet et nyt kursus, der hedder FEU Digital, men det er VUC der udbyder det og 
det er mere fleksibel end på AMU, kurset skal gøre medarbejderne bedre til IT, da det er det 
virksomhederne efterspørger. Vi kan desværre ikke køre kurset, da vi ikke har VUC. 
Inger Rasmussen spørger om det kunne være en mulighed for nogle af de unge, som lige 
mangler nogle IT færdigheder, for at kunne komme videre, og det vil Kim lige undersøge. 
 
Der er forsat rigtig mange godkendelser inden for det merkantile område. 
 
Leif har stor succes med ”Fra ufaglært til faglært”, de har aftalt at de skal have et møde med 
Kaj Østergaard, for om han kan give dem et indspark til, hvad de skal gøre for at få endnu 
flere til at deltage i ”Fra ufaglært til faglært” 
Det er en rigtig god ide at få papirer på de kompetencer/færdigheder man har inden for sit 
fag. Det er der ikke så stor fokus på inden for det merkantile område, som inden for 
industrien. 
I forhold til reformen med EUV, er det meget let at få papirer på det man kan. 
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Jacob spørger til hvordan den det går med de nye AUB regler mht. straf/bonus, alt efter antal 
elever man har i virksomheden. Kim fortæller at det ikke rigtig slog igennem. 
Der bliver oprettet flere praktikpladser, men der er også mange virksomheder, hvor det bedre 
kan betale sig for dem at betale ”bøden”, frem for at ansætte flere elever. 
 
Ad 5 / Sammensætningen af uddannelsesudvalget 
I øjeblikket har vi Inger Stranddorf og Susanne Sommerlund fra HK, Pia R. Schou fra Dansk 
Erhverv, Jacob Ø. M. Hansen og Charlotte G. Sørensen fra henholdsvis Herning og Ikast-
Brande Kommune, Inger V. Rasmussen fra UU-vejledningen og Kim Laugesen og Mona 
Syndergaard fra Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier. 
Mona undersøger forskellige muligheder, for at få de sidste pladser besat. 
 
Bilag: Forretningsorden 
 
 
Ad 6 / Eventuelt  
Susanne har erfaret at Shell i Hammerum søger en elev, men stiller spørgsmålstegn ved om 
de er godkendt og hvilken uddannelse det drejer sig om, Kim tjekker op på det. 
 
Det foredrag som Mona omtalte til sidste møde med Jacob Risgaard fra ”Coolshop”, og 
Kasper Thustrup fra ”Vin med Mere”, var en succes. Der var ikke så mange virksomheder, 
men en del elever. 
Samtidig var det også lanceringen af det nye netværk for virksomheder, inden for dette 
område og i den forbindelse kommer der en fra Herning Kommune, og spørger Mona om 
hun har talt med en fra Lifestyle & Design Cluster, som også er i gang med at etablere sådan 
et netværk, det har hun ikke og hun siger at vi ikke skal have flere af slagsen, og at vi har 
dybest set ikke noget ønske om at drive netværk, vi vil bare gerne have talerør ind i den 
forsamling. Så vi har haft møde med Dansk Mode & Tekstil (arbejdsgiverorganisation), 
Lifestyle & Design Cluster og en erhvervskonsulent fra Herning i forhold til hvordan vi 
kommer videre med det her. I stedet for det bliver et netværk vi stå for, bliver det noget hvor 
vi er med. 
 
Den nye uddannelse Digital Handel, vokser stille og roligt. JBS, Møbelkompaniet, Helm, 
Gucca, JE.DK bl.a. har meldt sig på banen. 
 
Alle Handelsskoler var indkaldt til et møde, for snakke om de Merkantile grundprincipper, 
mange tror at når vi snakke erhvervsuddannelser, så mener vi de tekniske uddannelser, så vi 
har rigtig svært ved at få i tale sat, hvad er vi for en størrelse. Claus Rosenkrands, Dansk 
Erhverv fortalte at praktikpladserne var fordelt med håndværksfagene på 30%, Industrien 
16% og ca. 50% på handel, service og fødevarer, så det er jo lidt forfejlet, når vi snakker 
erhvervsuddannelser, at det er de tekniske uddannelser. 
Hvordan kan vi få det vendt, skal der evt. et andet navn til?? 
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Næste møde: torsdag den 26. september 2019, kl. 8:15 – 09:45, i Handelshuset 


