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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Torsdag den 26. september 2019, kl. 08:15 – 09:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Susanne 
Sommerlund,  
Afbud:  Jacob Ø. M. Hansen, Charlotte G. Sørensen  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

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

 
Inger V. Rasmussen deltog ikke, da hun har fået nyt job, der er endnu ikke udvalgt en 
efterfølger for Inger. 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Inger Stranddorf blev valgt 
 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Inger Stranddorff havde en lille rettelse til referatet, der stod at: Jacob Ø. M. Hansen og 
Charlotte G. Sørensen fra henholdsvis Herning og Ikast-Brande Kommune, de er begge fra 
Ikast – Brande Kommune. 
Referatet blev godkendt. 
 
 
 
 
 



 

/lbk 
 2 

Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX business 
I foråret var Mona til et møde, hvor alle 42 handelsskoler var inviteret, vedr. forliget sidste år  
 ”Fra folkeskolen til faglært”, hvor vi endnu en gang blev beskåret på Handel, Kontor og 
Detail området. 
Politikerne er rigtig gode til at sige, at der skal flere penge til erhvervsuddannelserne, men 
det er som regel altid de tekniske uddannelser, der ender med at få penge tilført. 
Direktørerne for de 5 største Handelsskoler har snakket om, at vi ikke er gode nok til at 
fortælle om vores uddannelser, hvorimod de tekniske er rigtig gode til at fortælle, at hvis ikke 
der bliver uddannet nok murere og tømrere m.m. så går byggeriet i stå. 
Og inden for industrien er de også gode til at fortælle, at Danmark ikke fortsætter den vækst 
vi har, hvis vi ikke får uddannet nogen til industrien. 
Vi er ikke gode nok til at fortælle, hvor vigtigt det er, hvis der f.eks. ikke bliver uddannet 
kontorassistenter nok, så får medarbejderne ikke løn. 
Og hvis der ikke bliver uddannet salgsassistenter, kan vi ikke købe mad, tøj m.m. 
Til mødet var der inviteret forskellige repræsentanter bl.a. Dansk Erhverv og HK, som havde 
hver deres input. 
Det blev besluttet, at der skulle hyres et kommunikationsbureau, som skulle prøve at arbejde 
med det her, og så skulle skolerne dele regningen. 
Noget af det vigtigste er at vi stopper med at bruge ordet merkantil, (da der ikke er ret mange 
der ved, hvad det betyder), men går tilbage til at bruge Handel og Kontor. 
Mona var til en opfølgning på dette for 14 dage siden, og der er kommet en skrivelse/ 
kernefortælling ud af kommunikationsbureauets arbejde. (se bilag) 
Meningen er at den skal bruges til politikerne både lokalt, regionalt og nationalt. 
Der er endnu ikke lavet en entydig plan, over hvordan man skal arbejde videre med det, men 
i uge 42 skal der være et møde, her på skolen om hvordan vi skal bruge det, 
kommunikationsmæssigt, for vi er også først og fremmest en teknisk skole. 
Vi er også ramt af det, så vi må også kigge indad, og finde ud af om vi er gode nok, til at 
fortælle om vores uddannelser. 
Kigger man på antallet af indgåede uddannelsesaftaler, på det private arbejdsmarked, bl.a. 
den pulje der hedder handel og service, som også omfatter alle fødevarer uddannelser, så 
ligger den på over 30%, men alle har bare en ide om, at det er håndværkerne der fylder 
mest, men der er det ikke og industrien er endnu mindre. 
Vi er ikke et lille område, der laves HK arbejde i alle virksomheder. 
 
En del af de unge kan godt være i tvivl om, hvad de har adgang til, når de har taget en 
uddannelse inden for Handel eller Detail. De ved bare det er inden for Business området, de 
tager en uddannelse. 
 
Grundskoleenheden har udviklet et brætspil, hvor man stifter bekendtskab med forskellige 
brancher, og også noget med sammenhængen mellem forskellige brancher, man kan f.eks. 
være ansat som industritekniker og så se hvor og hvem, der efterfølgende sælger disse 
varer. 
 
Tidligere skulle HHX’erne have 5 ugers USF (uddannelsesspecifikke fag), og STX’erne 
skulle have 10 uger (5 ugers grundfag + 5 ugers USF) før de kunne tiltræde en praktikplads. 
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Nu slipper HHX’erne helt og STX’erne kan nøjes med 5 uger (8 dages grundfag (2 x 4 dage) 
+ 1 casedag + 1 eksamensdag + 15 dages USF, incl. dispositionsskrivning og eksamen). Så 
nu har de 22 skoledage til at nå, hvad der reelt er 9 ugers pensum. 
Dvs. vi mistede 5 ugers taxameter, og det er en stor del af de aktiviteter, vi har i Ikast, så 
Mona måtte i gang med, at reducerer budgettet inden 2019 blev låst fast. 
Kvalitetsmæssigt er det helt galt, Mona har snakket med nogen, fra de andre Handelsskoler, 
og de har det på samme måde. 
Men vi er nødt til fortsat at udbyde det, for ellers vil de andre skoler bare tage over. 
 
Alle steder hvor lederne mødes, fylder det rigtig meget. De skal til konference sidst i oktober, 
omkring de uddannelsesspecifikke fag og grundforløbsprøven, hvor de her fra skolen 
deltager med det ene formål at få den nye 5 ugers på dagsordenen, og det ved Mona, at der 
også gør sig gældende for de andre skoler, da der kommer nogen fra ministeriet. 
 
Udfordringen er bl.a. at det mange gange, kan være en elev der måske har taget en 
studentereksamen for 10-20 år siden, eller nogen af dem, som kun lige har bestået en 
studenter eksamen, og de har virkelig svært ved at klare de nye krav. 
 
For HHX’erne er det også et problem, for de har aldrig haft bogføring, IT, eller 
butiksindretning/kunde flow. 
 
Vi er kommet rigtig godt i gang efter sommer, sidste år optog vi 80 elever på GF1, fordelt 
med, 55 på EUX og 25 på EUD. 
I år er fordelingen 67 på EUX og 13 på EUD = 80 elever, så det er en meget lille EUD klasse. 
 
Det budskab at EUX’en er et rigtig godt tilbud, har de unge forstået. 
Desværre er ikke alle der har tilmeldt sig EUX, der kan klare det, så det tager vi hen af vejen, 
hvorvidt de skal fortsætte eller gelejdes over på en anden uddannelse. 
Så Mona har taget hendes forholdsregler til næste år, så i stedet for at have en indgang, der 
hedder EUD Business og en EUX Business, så laver hun en fælles indgang, der hedder 
EUD/EUX Business, hvor de får EUX pakken, og så venter de til GF2, med at vælge, om de 
skal på EUX eller EUD. 
Der kan så godt sidde nogle, som er udfordret, men så kan hun pille dem af samfundsfag og 
give dem noget ekstra dansk og engelsk. Ved at gøre det på denne måde, kan det være at 
nogen af eleverne, er blevet mere realistiske omkring deres egen formåen, så vi forhåbentlig 
kan holde på nogle flere. 
Når de skal over på GF2 på EUX, skal de have 5 C-niveauer, hvilket kan være ret voldsomt 
for nogen, men så kan de vælge EUD, hvor de kan nøjes med 3 C-niveauer. 
 
Der er startet 26 GF2 elever, mod 36 sidste år, det er generelt i alle afdelinger, at der er et 
lille fald i forhold til sidste år. 
Så er der EUX studieårseleverne, der startede 34 sidste år, men i år er der startet 60, det 
handler om, at vi havde et godt GF1 optag på 55 elever sidste år og så blev de endnu flere 
på GF2, med alle de voksne der kom, som så er blevet til 2 store studieårsklasser i år, og 
hvis vi kigger lidt fremad, ser det ud til vi kan få 3 studieårsklasser til næste år. 
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Mona forventer at ca. 53 af de 60 elever kommer igennem, der er nogen, hvor enten vi eller 
de selv vurderer, at niveauet er for højt og så opfordre vi dem til at gå ud og søge en 
praktikplads i stedet for. 
De er meget OBS på, om der er nogen af dem, som de vurderede, der kan få svært ved at 
gennemfører, der havde valgt kontor, så vil de guide dem over på handel. For at komme på 
kontor skal man have en EUX, og hvis vi mister dem i løbet af studieåret, så er de fortabt, så 
kan de ingenting. 
Men hvis vi får dem over på handel, kan de gå ud og søge en praktikplads på handel og når 
de så er færdige med EUX’en, har de adgang til det hele, så kan de også søge på kontor. 
 
Generelt hele vejen rundt, har vi haft stort fokus på at få lavet et godt introforløb, da vi jo 
sidste år havde et stort frafald på GF2, og det skulle vi gerne undgå i år. 
Så de har lavet et alternativt introforløb, hvor de tilsidesætte grundfagene, men de får stadig 
en fornemmelse af hvilke fag, de skal arbejde med og hvor meget tid de skal bruge på 
lektier, og hvad der kan gå hen og blive svært. 
Evalueringerne viser at eleverne, synes godt om den nye form. 
 
I Ikast er der rigtig godt gang i ny mesterlærer ordningen, det skyldes at vi har, den meget 
fleksible uddannelse at tilbyde elever og virksomheder. Virksomhederne kan selv bestemme 
hvornår, og hvor meget eleven skal på skole, så længe de får de antal uger sammenlagt, de 
skal have. Vi har fået elever fra Fakta, Rema, Salling Group og en enkelt eventelev. 
 
På hovedforløbet har vi fået sat et meget stærkt team, og der sker rigtig meget. 
Vores nye uddannelse Digital Handel er kommet rigtig godt fra start.  
Vi får Danmarks første udlærte elev i december, og han er efterfølgende, blevet ansat her på 
skolen, som instruktør på SKP i Digital Handel, som vi starter op pr. 1. februar 2020. 
Vi har startet en web-shop op med arbejdstøj til eleverne, og det er primært ham der har haft 
ansvaret for den, sammen med nogle af de andre elever. 
 
Niveauet på skoleforløbene inden for Digital Handel er tårnhøjt, når de er kommet igennem 
alle ugerne, er planen at bede om at få et møde, med det faglige udvalg, for at dele 
erfaringerne. Det er en EUD uddannelse ikke en EUX, men indholdsmæssig, så svarer det til 
en EUX, og de 2 EUD’er der er på holdet er meget udfordret. Så man har simpelthen fået 
niveauet lagt alt for højt, så det er en diskussion, vi er nødt have med det faglige udvalg. 
 
Vi er på kontoruddannelsen blevet inviteret med af det faglige udvalg, til at udvikle nogle nye 
valgfrie specialefag. 
På kontoruddannelsen er der lavet en stor analyse af: Hvad er den fremtidige administrative 
medarbejders job? og hvad er det for nogle kompetencer, der er brug for og i den 
sammenhæng nåede man frem til, at der skulle udvikles nogle nye fag, det er IBC, Tietgen 
(Odense), Viden Djurs og os, der er blevet inviteret med til det. 
De 2 fag de sidder og udvikler på er: 
Databehandling, med udgangspunkt i at kunne finde og udlede relevant data.  
Eleven kan benytte data, til at understøtte sin faglighed i forhold til udvalgte 
arbejdsprocesser, og kan analyserer, hvordan data kan bidrage til at skabe værdi for 
virksomheden, som beslutningsunderstøttende, kvalitetssikring, resursebesparende m.v. i 
forhold til de administrative arbejdsprocesser. 
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Den skal vi kigge på/prøve af i samarbejde med IBC i foråret 2020. 
 
Den anden hedder: Værdiskabende optimering og formålet er er, at eleven kan udpege 
administrative opgaver, hvor det kan være relevant at anvende administrations robotter, 
chatbotter eller voiceasssistents, i forhold til at skabe øget værdi for virksomheden. 
Vi har i forvejen et fag, som også handler om værdi optimering, hvor der er rigtig meget fokus 
på lean, men tanken med dette fag er at finde ud af, hvordan man softwaremæssig kan 
sørge for at vi frigiver arbejdskraft, det kan både være de kedelige opgaver, men også 
opgaver hvor det kunne give en god værdi. 
Den skal Tietgen Skolen og Viden Djurs udvikle/prøve af. 
 
Det faglige udvalg holder gerne deres møder rundt om på skolerne og det vil de gøre her på 
skolen i november 2019. De holder mødet om formiddagen og om eftermiddagen vil de 
gerne høre, hvordan vi gør tingene her. 
 
I SKP er der godt gang i den både i Herning og Ikast, vi kommer desværre til at miste nogle 
elever på Detail uddannelsen, fordi UC Holstebro, har fået lavet en udlægningsaftale med 
Skive Handelsskole, så de starter SKP op på Detail uddannelsen, og vi har nogle elever her, 
som vil have lettere ved at komme til Holstebro, så de vil gerne overflyttes. 
 
PBS har som altid trukket nogle statistikker. Mona undre sig over tallet for ny mesterlære, så 
det har hun bedt PBS, tjekke op på, da der kun står 3 på listen, men Mona har fået at vide at 
der skulle være10. 
 
På Detailuddannelsen arbejder de meget med, at finde ud af om det nu også er det rigtige for 
eleven, for at undgå at de får nederlag senere, hvis de ikke kan for job. 
 
Der er rigtig mange elever med en diagnose, også mange der når de starter her, ikke er 
blevet udredt, og mange som vi kan spotte, vil have meget svært ved at gennemføre en 
uddannelse lige nu. 
Heldigvis er det blevet nemmere at få støttetimer, før skulle eleven have en diagnose, som 
ordblind, Asbergers, ADHD, ADD eller lignende, men vi har også en del med angst, og kan 
man få sin læge til at udtale sig om, at denne her elev er meget hæmmet af sin angst, så kan 
vi få støttemidler. 
Mona har en medarbejder ansat 15 timer om ugen, og det eneste hun laver er at have 
samtaler med eleverne, det handler om trivsel og det handler om, at hjælpe dem med at 
skabe struktur og med at kunne overskue deres uddannelse. 
Det er også hende, der har samtaler med dem med eksamensangst. 
 
Alle elever med en HHX, har direkte adgang til skolepraktik, op til 2 år efter, de har fået hue 
på. 
 
 
Bilag: Det er menneskeligt at handle – Danmark som handelsnation 
           Status på indgangen EUD/EUX Business – Handel, Kontor, Detail og Event 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
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Der er rigtig mange godkendelser i tiden og Kim har lige været ude og hjælpe en med Digital 
Handel i sidste uge og der er også en Event elev på vej. 
 
De bruger lidt tid på LKS-samarbejdet med Erhvervsrådet og Jobcentret, hvor de tager ud 
sammen, og afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft og uddannelse. 
De har kørt en stor omgang i foråret, dem er de ved at følge op på i øjeblikket, og skal også i 
gang med nye virksomheder i efteråret. 
 
Der er også gang i nye kursusaktiviteter i forbindelse med, at vi er fusioneret med AGRO 
skolen, Kim har bl.a. været ved at arrangere et minkaflivningskursus i oktober måned. 
Der kører nogle enkelte kurser på nogle industrivirksomheder, med kvalitetskurser, 
trivselskurser m.m. 
De kurser der fylder mest er de kurser, hvor man skal have et certifikat. 
 
Kim skal til at hjælpe GF2 eleverne med at søge praktikpladser, han skal over og undervise 
et par formiddage i oktober. 
 
Derudover skal der være et 2 dages oplæringsansvarlig kursus, for den i virksomheden der 
er elevansvarlig. 
 
 
Ad 5 / Sammensætningen af uddannelsesudvalget 
De har aldrig godkendt så mange praktikpladser, som de har gjort de sidste par år. 
 
Mona har været i dialog med Uddannelsesnævnet omkring en repræsentant fra Dansk 
Industri, og fået en kontakt, og vi skulle sende en liste over alle de virksomheder, vi havde 
godkendt her i området, inden for Kontor og Handel og så skulle de vende tilbage, men det 
har de ikke gjort, så Mona har lige rykket hende, så vi håber Mona snart hører noget. 
 
 
Ad 6 / Eventuelt  
Mediegrafikerne er kommet godt i gang i Ikast, og er umiddelbart godt tilfredse, de har fået 
bedre forhold. 
Det bliver spændende, hvordan det kommer til at gå, når vi skal til at optage nye elever. 
Der er ikke så mange af dem, der kommer i lære i decideret grafiske virksomheder, det er 
mere sådan, at der er en grafisk afdeling i en virksomhed, og det kan være alt lige fra 
Christina Watches til Uddannelsescenter Holstebro, køkkenfirmaer m.v. 
 
Næste møde: torsdag den 4. december 2019, kl. 8:15 – 09:45, i Handelshuset 


