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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Fredag den 24. september 2021, kl. 11:00 – 12:30 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia Vels Bruhn, Kim Laugesen, Susanne 

Sommerlund, Jacob Ø. M. Hansen, Ulla Henriksen, Lone Malmdorf, Andrea 
Louise Elkjær-Christensen 

 
Afbud:   Pia R. Schou, Martin L. Holmgaard, Charlotte G. Sørensen, Majbrit 

Vestergaard Lambæk  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 12. maj 2020 
3. Meddelelse/orientering fra: 

1. Elevrepræsentanten 
2. Formanden 
3. EUD/EUX-business 
 Opdatering på den opjusterede praktikpladsindsats ifm. Trepartsaftalen 
 Lokale undervisningsplaner – hvordan skal vi fremadrettet sikre LUU’s rolle med 

de nye LUP’er 
4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Anvendelse af praktikplaner og evalueringssamtaler indenfor vores uddannelser. 
6. Eventuelt 

 
Præsentation af udvalget (– vi har fået en ny Elevrådsrepræsentant + stedfortræder for Majbrit) 
Inger Stranddorf: Formand for HK Privat Midt/Vest, sidder med i skolens bestyrelse og formand 
for LUU- udvalget. 
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. 
Andrea Louise Elkjær-Christensen: Elevrepræsentant 
Mona Syndergaard: Uddannelseschef på EUD/EUX Business og Mediegrafiker 
Pia V. Bruhn: HR Konsulent for Kvik Køkkener i Videbæk. 
Ulla Henriksen: Ungevejleder ved Herning Kommune. 
Kim J. Laugesen: Uddannelses konsulent på HHE. på det merkantile (Business) området. 
Lone Malmdorf: Uddannelseskonsulent for Smede + Detail GF2 
 
 



 

/lbk 
 2 

Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX Business 

1. Elevrådsrepræsentanten: 

    Busserne stresser eleverne meget, da nogen af dem har 1 times kørsel med 
ventetid, både frem og tilbage. Der mange, der kommer trætte i skole, da de 
skal meget tidlig op, og de har skal også have tid til at lave deres 
afleveringsopgaver og have tid til et evt. fritidsjob. 

    Nogle har også været ude for at bussen slet ikke kom, og de får ikke besked 
om ændringer. 

    Busserne har en tendens til at gå efter STX’ skolekalender. 
    Region Midt, har lige indkaldt til dialogmøde, de er godt klar over problemerne. 
    De er lige så stille blevet præsenteret for alle fag her i starten af skoleåret 
    Eleverne efterlyser mere tid til forberedelse til et foredrag, evt. et skriv omkring 

foredraget, som de kan læse inden. 
    De vil også gerne, hvis det kunne planlægges, så de kun havde 1 aflevering 

ad gangen pr. dag. 
    Samt hurtigere tilbagemeldinger fra underviserne. 
 
2. Formanden: 

Inger har sendt en ide til Mona vedr. et AMU-kursus, som de udbyder på Aalborg 
Handelsskole, omkring alle de nye jobs, der er inden for digitalisering og nethandel 
inden for Detail. 
Inger spørger ind til om, hvis elever er utrygge eller bliver udsat for noget krænkende 
på arbejdspladsen, om de så siger det til os, når de er inde på hovedforløb, og det 
mener Mona, at de gør. 
Vi arbejder meget med lærer/elevrelation, og informerer om, hvad de skal gøre, hvis 
de oplever noget krænkende: de kan snakke med deres chef (hvis det er chefen, der 
er problemet, så en anden i virksomheden) – Kontaktlæren - Kim 
(uddannelseskonsulent) – eller i sidste ende HK. 
Men vi oplever at der er en meget god kontakt, mellem eleverne og underviserne. 
 
Bilag: Liste over godkendte praktikpladser 
 

3. EUD/EUX Business: 
Vi er startet op efter sommerferien med røgfri skole, og det er gået relativt godt, vi 
havde lige nogle stykker, som gik længere op ad vejen, men det var vores naboer 
ikke tilfredse med, så vi har patruljeret lidt i området, og gør det også stadig på 
stikprøve niveau, og det ser ud til at have fundet et naturligt leje. 
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Der er startet 62 elever op på GF1, mod 81 sidste år, og det er helt sikkert den 
manglende brobygning der spiller ind. 
Vores GF2 hold er meget lille, da der kun er 9 elever, det er de elever, der ikke 
kommer direkte fra folkeskolen og det er ret nemt for dem, at få arbejde lige for tiden, 
så de vælger uddannelsen fra. 
På studieåret er der startet omkring 76 elever op, det er lidt flere end sidste år. 
 
For tiden arbejder de meget med at få gang i det sociale, så i uge 33 havde alle GF 1 
eleverne fra hele skolen, fredagscafe i et meget stort telt, med stor tilslutning og 
havde nogle rigtig hyggelige timer. 
Den 24/9, havde ”Stukkerne” deres første fredagscafe, i kælderen på skolehjemmet. 
De arbejder på at der skal være en elevfest i november for elever i Handelshuset, og 
det skal afholdes i Handelshuset. 
GF1’erne har været til Erhvervsskole Cup, hvor vores drenge fik 1. pladsen i fodbold 
og et andet hold fik 2. pladsen i rundbold, og det betyder at de alle sammen, skal til 
finalen i Fredericia den 7. oktober, så da tømmes skemaet for alle GF1’er og GF2’er, 
så de alle kan komme ned og heppe. 
 
I Ikast er vi lige ved at flytte til lidt mindre lokaler, da vi oplever at hovedparten af 
eleverne efterhånden er onlineelever. Der er et konstant løbene optag. 
Mesterlæreuddannelsen er en succes, der er i øjeblikket ca. 20 elever, hvor det også 
er muligt at være online-elev, de skal bare møde ind på arbejdspladsen og sidde i et 
baglokale og lave skolearbejde, og mester skal holde lidt øje med dem. 
 
SKP Handel og kontor er, flyttet til Herning, så alle SKP-eleverne er samlet på et 
sted, og så er Data og Kommunikation flyttet fra Kongevejen i vores gamle lokaler. 
 
Der arbejdes på at få GF1 til opstart efter sommerferien. Så vi håber et rigtig godt 
brobygningsforløb kan tiltrække eleverne. 
 
Vi er begyndt at have en større søgning, af især unge drenge af anden etnisk 
baggrund, desværre har vi svært ved at fastholde dem på uddannelsen, så vi 
arbejder på at finde ud af, hvad vi kan gøre for at beholde dem.  
Mona arbejder på et projekt vedr. rollemodel, inden for ”EUD for alle”, hvor man kan 
søge midler hjem. 
Mona spørger om der er nogen i udvalget, der kender en der kunne bruges. ”En som 
drengene kan spejle sig i”. 
 
På Hovedforløbet går det også rigtig godt, vi har en stor vækst af elever på Handel, 
Kontor og Digital Handel.  
Vores nye Cykelhandler uddannelse, starter et hold op i november. 
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Vi er ved at kigge på am vi kan optage AMU elever, på vores valgfri specialefag, 
sammen med de andre elever. 
Vi vil gerne have en bedre dialog med virksomhederne, vi har forsøgt os med 
morgenmøde, aftensmøde og onlinemøde, men må konstateres at det ikke er nogen 
succes, så nu forsøger vi at sende en infomail til de oplæringsansvarlige i 
virksomhederne 2 gange om året. 
 
3 a: Kim, Lone M og Pia Brændgaard arbejder meget målrettet med, at 60% af 
eleverne skal have en underskrevet uddannelsesaftale, når de er 15 uger inde i 
grundforløbet. 
Lone ringer til virksomhederne, så snart hun hører, at der er lavet en mundtlig aftale, 
for at få den lavet på skrift. 
Lone M. er i Handelshuset 1 gang om ugen og Kim er i Ikast hver anden mandag, for 
at hjælpe eleverne med at få søgt praktikplads. 
 
3 b: Udskydes til næste gang 
 
Bilag: Statistik 

 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
 

Ny leder i virksomhedscentret: Anita B. Toft 
Mangler også penge fra trepartsaftalen. 
Har søgt AUB- Midler til Handelsuddannelsen, som bruges resten af året. 
Der er ikke mangel på lærepladser, men det er svært at få eleverne til at søge de 
elevpladser der er, hvis de ikke lige er i nærområdet, eller indenfor det ”rigtige fag”. 
 
MHT. Efteruddannelse, så har Ringkøbing/Skjern lejet lokaler til ”Grundlæggende  
Lederuddannelse”, det er mange år side vi har haft det på skolen. 
 
De arbejder meget med VUV, Voksenuddannelse og vækst. 
 
Lone opsøger virksomheder, som er godkendte, men som ikke opfylder kravene. 
De arbejder på et Online ”Speeddating” arrangement, hvor de inviterer omkring 10 
virksomheder. 
De har fået lavet et postkort, som Lone kører rundt med, hvorpå der står, at de står 
klar til at hjælpe dem, med at finde deres næste elev. 

     
 
Ad 5/ Anvendelse af praktikplaner og evalueringssamtaler indenfor vores uddannelser 
   
      Det udskydes til næste møde 
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Ad 6 / Eventuelt 
 
Vi hører fra Det Faglige Udvalg, når de har besluttet, hvordan pengene fra 
Trepartaftalen, bliver fordelt. 
 
Næste møde: torsdag den 9. december 2021, kl. 8:15 
 
 

 


