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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Onsdag den 31. august 2022, kl. 10:15 – 11:45 

 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Torben Johannesen, Mona Syndergaard, Jacob Ø. M. 

Hansen, Pia Vels Bruhn, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Majbrit Vestergaard 
Lambæk, Lone Malmdorf, Mikolaj Wasilwski 

Afbud:   Hans Chr. Fløe, Martin L. Holmgaard, Kirsten York Helms  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 

 
Dagsorden for mødet: 
 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 5. maj 2022 
3. Valg af formand og næstformand for kommende periode 
4. Meddelelse/orientering fra: 

1. Formanden 
2. EUD/EUX-business  
3. Elevrepræsentanten 

5. Orientering fra virksomhedscentret 
6. Status på Praktikpladssituationen 
7. Godkendelse af ny forretningsorden for udvalget 
8. Godkendelse af Lokale Undervisningsplaner LUP 
9. Eventuelt 
 
Vi startede med en kort præsentationsrunde, da der var nye medlemmer. 
 
Inger Stranddorf: Formand for HK Stat 
Torben Johannesen: Vejleder for HK Stat Midt/Vest 
Pia R. Schou: Sektionschef Bilka Herning 
Lone Malmdorf: Uddannelseskonsulent 
Mikolaj Wasilwski: Elevrepræsentant 
Mona Syndergaard: Uddannelseschef for EUD/EUX Business  
Lone B. Kristensen Referent, receptionist/sekretær på HHX+EUD/EUX Business i Ikast 
Kim J. Laugesen: Uddannelseskonsulent 
Pia V. Bruun:  HR Consultant Kvik Køkkener 
Jacob Ø. M. Hansen: UU – Vejledningen Ikast – Brande Kommune  
Majbrit V. Lambæk: UU- Vejledningen Herning Kommune 
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Ad 1 / Valg af ordstyrer 
      Inger Stranddorf 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
      Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3 / Valg af formand og næstformand for kommende periode 
  Formand:  Inger Stranddorf modtog genvalg. 
      Næstformand: Pia R. Schou 

 

 
Ad 4 / Meddelelse/orientering fra: 
Formanden 
Inger havde ikke noget at berette. 
Mona spurgte ind til hvor meget uddannelserne fylder på folkemødet, og Inger synes ikke det 
fylder så meget. 
 
EUD/EUX-business  
Vi startede op for 4 uger siden med 60 elever på GF1 og 51 studieårselever, det er færre end 
sidste år. Der var kun nogle ganske få der startede på GF2, så der var ikke til en klasse, så de 
er startet i Ikast i stedet for. 
I Herning er de kommet rigtig godt fra start, de første 2 uger havde Gf1’erne introforløb, som 
mundede ud i et miniinnovationsprojekt omkring bæredygtighed, med mange spændende 
forslag, lige fra at, kantinen skulle have gedehold, madspild, affaldssortering og APPs. 
Derefter går de i gang med at have grundfagene, det er her hvor vi for alvor kan begynde og 
danne os et indtryk af, hvad er niveauet i de forskellige klasser, det bliver så løbende afbrudt, 
hen over efteråret af forskellige projekter, næste projekt er allerede i næste uge, hvor de har 
noget om sundhed, individet i fællesskabet, mental sundhed, studievaner, digitale vaner og 
digital dannelse. 
Der er indført mobilfri undervisning på GF1, hvilket vil sige at når eleverne kommer ind i 
klassen, skal de stille deres mobil i en holder der står på kateteret.  
Det har ikke været uden debat. De har haft et oplæg med Søren Hebsgaard omkring unges 
mobilvaner m.m. og han kommer igen i næste uge, og inden han kommer, deltager eleverne i 
et spørgeskema, og så får eleverne forelagt resultaterne under det næste oplæg. 
Allerede nu kan de se, at det er en helt anderledes undervisning, når eleverne ikke hele tiden 
bliver forstyrret af deres mobiltelefoner. 
 
Vi forsøger at sætte mere fokus på de sociale aktiviteter, GF1’erne havde f.eks. en 
fredagscafe, sammen med alle GF1’erne fra alle de andre uddannelser. 
På fredag er der endnu en fredagscafe, men denne gang er det for Business eleverne i 
Handelshuset, og om 2 uger er der elevfest. 
Der bliver også efterspurgt på studieture og de havde håbet på at de kunne lave et nyt Erasmus 
projekt med 9 elever her i efteråret, hvor eleverne kommer i praktik i Dublin, men desværre 
fylder Corona stadig meget i Dublin og butikkerne har afvist at tage praktikanter på denne side 
af nytår. 
I stedet planlægges nu en studietur for EUX-eleverne til Hamborg i november, hvor de tager 
afsted torsdag eftermiddag, lige efter undervisningen og så kommer de hjem igen om 
søndagen, så de kommer til at bruge en weekend på det. 
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Pga. den store frafaldsprocent på vores EUD GF2, vi havde sidste år, er der oprettet en 
projektgruppe, hvor alle bolde bliver smidt op i luften og så skal det hele gentænkes, og det 
udviklingsarbejde startede de på i sidste uge, og det er nogle meget dedikerede lærer, som 
alle vil denne målgruppe. Mona håber på at kunne fortælle resultatet af arbejdet, til det næste 
møde i november. 
De kigger på data fra de foregående år, for at se hvad det er for elever, der er faldet fra, om 
der er nogle sammenfald, diagnoser, ordblindhed m.m. 
Der skal tænkes alternative måde at undervise på, og alternative afleveringsmetoder, evt. 
video, podcast m.m. 
 
Der skal også nytænkes på brobygning, introkurser og projektonsdage, da det jo er dem der 
er med til at give os elever. 
Der er 43 der har meldt sig til projektonsdage i år, og de starter med, første dag at køre til 
Bestseller, som jo har stort set alle vores uddannelser repræsenteret, og så bliver det den case 
eleverne kommer til at arbejde med. 
På brobygning, skal de have deres VR-briller og Robotten tænkt ind i undervisningen. 
 
I Ikast går det godt, der er et jævnt optag, og vi har fået de GF2 elever, der skulle være startet 
i Herning. Og vi er nu oppe på 27 mesterlære elever. 
 
I forhold til HF, så er der en underviser der har sagt pr. 31/8. 
Lige nu venter de lige med at ansætte en ny, fordi de overvejer at lave op på strukturen. 
Vi overvejer at lave fagpakker til de enkelte uddannelser, så man får et skræddersyet forløb, 
og så ved virksomhederne helt fra start, hvornår eleven skal på skole. 
Som det er nu, kan de frit vælge, hvad de har lyst til, og det er ikke optimalt, at de kan vælge 
fag, som ikke er relevant for deres uddannelse. Detaileleverne vælger næsten aldrig valgfag. 
Vi skal stadig være OBS på nye fag. 
 

 
Bilag: Statistik 
 
 
Elevrepræsentanten 
For GF2 og STUK eleverne er det op til underviseren, om de skal have mobilfri undervisning. 
De fleste lader eleverne selv tage ansvar for, om de vil beholde mobilen eller de vil stille den 
op på kateteret. 
Hvis de ser film, har de fleste fundet ud af at det gør det nemmere at følge med i filmen, hvis 
de ikke har mobilen til at forstyrre dem. 
De startede for 4 uger siden, og de har været i Århus, på Aros og i Den Gamle By, med 
tilknyttede opgaver i forbindelse med deres emne i Dansk, hvor de har om billeder. Det var en 
spændende dag. 
Da de kom tilbage, fik de pølser, brød og sodavand. (Mona stod ved grillen)  
 
         
 
Ad 4/ Orientering fra virksomhedscentret 
Lone holder skarpt øje med de Gf2 elever der er i Ikast, både dem der er online og dem der 
møder ind fysisk. 



 

/lbk 

 4 

Derudover køre de en kampagne i øjeblikket som hedder: ”Fra ufaglært til faglært”, hvor hun 
ringer rundt til virksomhederne, for at høre om de har nogen de skal have gjort faglærte. 
Pia V.B. synes at man som virksomhed er forpligtiget, til at tage imod tilbuddet om at få sine 
ufaglærte gjort faglærte. 
Lone er i gang med at finde nogle elever ved cykelforhandlerne, som kan komme på vores 
salgsassistent uddannelse. 
 
Kim bruger også en del af hans tid på ”Fra ufaglært til faglært”. 
De har fået nogle AUB-midler, til Handel og Kontoruddannelserne, og de har også søgt nogle 
trepartsmidler til et projekt, hvor de har fået kr. 200.000,00, som de skal bruge inden 
udgangen af 2023. Pengene skal bruges på et projekt, der skal gøre unge interesseret i at 
søge kontorpladserne, for der er en tendens til at det er de lidt ældre, der søger 
kontorpladserne, men der er også virksomheder, der gerne vil have de unge. 
 
De har søgt midler til et nyt AUB-projekt. 
 
  
Ad 5/ Status på Praktikpladssituationen 
Virksomhederne klager over at de ikke får nok ansøgninger, og nu har vi jo ikke GF2 elever, 
ud over dem der er startet i Ikast, så der er ikke nogen elever at tage af. 
Mesterlæreeleverne har en elevplads, når de starter. 
Den store udfordring er at få alle lever til at søge det der er, og undgå at de vælger at tage et 
sabbatår. 
Lone vil gerne have et samarbejde med Jacob, Majbritt og FGU, så de kan finde ud af om de 
har nogle ledige, som kan komme med rundt på bustur til forskellige virksomheder, for at se 
om de kan få dem i arbejde på den måde, det har de også fået nogle trepartsmidler til. 
Mikolaj oplever at virksomhederne ikke kan give et endeligt svar, hvis de søger læreplads 
allerede nu, og først kan starte til sommer. 
Vi har 18 elever tilbage i SOL (skoleoplæring) fordelt på 4 uddannelser. (vi har aldrig haft så 
få) 
 
Ad 6/ Godkendelse af ny forretningsorden for udvalget 
Der mangler stadig en repræsentant for Dansk Handel, og Inger har kontaktet Dansk Industri. 
Pia V. Bruun mente også, at hun måske havde en god kontakt, som hun kunne spørge. 
Mona retter lige de sidste par småting i forretningsordenen, ellers godkendt. 
 
Ad 7 / Godkendelse af Lokale Undervisningsplaner LUP 
Link til GF1 EUD/EUX Business: https://sway.office.com/mCtDCjq15N0EUFBT?ref=Link 

Link til detailuddannelsen: Lokal Uddannelses Plan for Detailhandelsuddannelsen (office.com) 
(De andre uddannelser er endnu ikke klar, men eftersendes – er dog stort set identiske) 
 
 
Ad 8 / Eventuel  
 
Information om at afdelingen bidrager med lærerkræfter til den nye Erhvervsrettede 
Konstabel Uddannelse EKU. 
 
Næste møde den 21. november 8:15 – 9:45  

https://sway.office.com/mCtDCjq15N0EUFBT?ref=Link
https://sway.office.com/IweSHB9cwd9iM5w3

