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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Onsdag den 6. maj 2020, kl. 08:15 – 09:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Jacob Ø. 

M. Hansen, Susanne Sommerlund, Majbrit Vestergaard Lambæk 
Afbud:   Charlotte G. Sørensen. Allan A. Kortnum  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 18. februar 20 
3. Orientering fra EUD/EUX business 

• Håndtering af nødundervisning i forbindelse med Corona. 
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 

 
 
Vi startede med en kort præsentation da vi har fået et nyt medlem. 
Inger Stranddorf: Formand for HK Privat Midt/Vest, og formand for LUU & HAKL Udvalget, 
og sidder med i skolens bestyrelse. 
 
Susanne Sommerlund:  Formand for HK Handel Midt/Vest, er med i Det Faglige Udvalg for 
Handel i København. 
 
Jacob Østergaard Moos Hansen: UU-Vejledningen Ikast – Brande kommune. 
 
Charlotte Gye Sørensen: UU-Vejledningen Ikast – Brande kommune. 
 
Pia Romvig Schou: Service og Personalechef i Bilka og sidder på mandat fra Dansk Erhverv, 
og sidder med i skolen s bestyrelse. 
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Kim Laugesen: Virksomhedskonsulent for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
 
Mona Syndergaard: Uddannelseschef for Handel, Kontor, Detail og Mediegrafiker 
uddannelsen. 
 
Majbrit Vestergaard Lambæk: UU-Vejledningen i Herning kommune, har det faglige ansvar 
for uddannelsesvejlederne, samt har en fod inden for rådgivningen. 
 
Lone Bjerregaard Kristensen: Referent, receptionist, samt kontorassistent for Eud Business 
og HHX/HTX. 
 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Mona Syndergaard 
 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX business 
Der har været en reorganisering her på stedet, der var 2 uddannelseschefer, som havde 
fordelt ansvaret på de forskellige erhvervsuddannelser i mellem sig, incl. ansvaret for 
grundskoleenheden og 10 kl. 
De havde fået at vide at deres stillinger ville blive nedlagt og Nils Hedegaard som var 
vejledningschef fik tilsvarende at vide at hans stilling ville blive nedlagt. 
I stedet blev der opslået 3 nye stillinger: 
1 Uddannelsesdirektør med et samlet ansvar for alle erhvervsuddannelser. 
1 Kvalitets og Udviklingschef. 
1 Erhvervschef. 
Alle 3, hvis stillinger blev nedlagt, fik at vide at de var meget velkommen til at søge de nye 
stillinger. 
Martin Lyhne Holmgaard blev ny Uddannelsesdirektør og dermed også Monas nye chef. 
En af de væsentligste argumenter for at gøre det her, er at det er vigtigt at vi 
arbejder/udvikler videre på at erhvervsuddannelserne, og så er det vigtigt at der er en 
stemme i toppen i stedet for to, som måske ikke altid er enige. 
 
Den nye erhvervschef hedder Nanna Seidelin, hun startede den 1. maj 2020. Hun har været 
direktør i Naturvidenskabens Hus i Bjerringbro. Hun får især ansvaret for rekruttering af 
elever til GF2. Hun får også ansvaret for samarbejdet med UU-vejledningen og 
virksomhederne. 
 
Den nye Kvalitets og Udviklingschef hedder Carsten Hansen Søndergaard og han kommer 
fra Viborg Katedralskole, hvor han var Uddannelseschef, hvor han også har arbejdet med 
kvalitetssikring.  
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Han skal i første omgang arbejde rigtig meget med fastholdelse, han skal kigge på om vi kan 
arbejde med fastholdelse på andre måde end vi gør i dag. Vi lægger et stort arbejde i at få 
eleverne ind, men det har lige så stor værdi, hvis vi kan for eleverne til at gennemføre. Så i 
stedet for at gøre som vi plejer, skal vi måske se om vi kan finde andre metoder. Det er 
meget let at kigge på, hvad andre skoler har succes med og se om vi kan få det rettet til så 
det er brugbart for os. 
Han skal også arbejde med kvalitetsbegrebet, vi har jo i vores strategi en vision om at vi 
gerne vil være Fyrtårnsskole, at vi markerer os som en skole med særlig god kvalitet, og det 
synes vi egentlig også at vi gør, men vi har nok ikke samlet set defineret hvad god kvalitet er. 
Han har bl.a. ansvaret for studievejlederne. 
Han startede også den 1. maj 2020. 
 
Det betyder at Brian Willadsen er fritstillet og faktisk er stoppet her midt i Coronatiden, så vi 
har ikke rigtig fået sagt farvel til ham. 
 
Nils Hedegaards stilling er også blevet nedlagt, men han er i stedet blevet ansat som 
Specialkonsulent i 3D Metalprint, dette fordi vi er 3D Viden Center i forbindelse med 
Industriteknikker uddannelsen. 
 
Man har derudover valgt at opsplitte Data og El uddannelsen, de havde tidligere den samme 
uddannelsesleder, men der er blevet ansat en ny uddannelsesleder til data uddannelserne. 
 
Samtidig er det besluttet at samtlige uddannelser der har over 250 årselever, der kommer 
Uddannelseslederen til at hedde Uddannelseschef, hvilket også betyder at Mona får ny titel. 
Det får ingen betydning for hendes job, det er udelukkende en anderkendelse af at det er et 
stort område hun har ansvaret for. 
 
Inger foreslår at udvalget tager en snak om, hvad vi synes er god kvalitet og evt. kommer 
med et indspark til skolen. 
 
Mona er dybt imponeret over både lærer og elever i forbindelse med hvordan vi klarer 
”Coronatiden”. 
Vi fik det hele vendt på hovedet efter pressemødet den 11. marts 2020. 
 
Vi fik lynhurtigt sendt beskeder ud til alle elever, om at de ikke skulle møde op om torsdag 
(sjovt nok fik alle eleverne denne besked), og så mødtes alle underviserne om torsdagen til 
en workshop, i forhold til at lave online undervisning enten via Skype eller Teams. 
Mona lod det være op til den enkelte underviser, hvilken platform de ville bruge, det var bare 
vigtigt at de kun brugte en. 
 
Grundforløb brugte Teams, da de i forvejen havde brugt det. 
På HF startede de med at bruge Skype, men gik senere over til Teams. 
 
Nogen var mere belastede and andre, bl.a. var der nogen, der havde små børn hjemme, så 
der blev justeret lidt på skemaet. 
Da de gik hjem torsdag var alle relativt trygge ved online undervisning. 
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Fra fredag morgen startede alle klasser så op online, undtagen HF som faktisk allerede 
startede torsdag morgen. 
Lærerne har været enormt gode til at videns dele og hjælpe hinanden med de forskellige 
udfordringer. 
Fredag morgen bad Mona lærerne om at oplyse hende om hvilke elever der var fraværende 
og så gik hun i gang med at ringe rundt, der var omkring 15 elever, der skulle ringes til og i 
løbet af formiddagen var alle på. 
De oplever at der er markant mindre fravær i denne periode. 
 
Vi har mistet 4 elever de sidste 1½ mdr. Og 3 ud af de 4 havde vi mistet alligevel, det var 
nogen af dem vi fra start af, havde været i tvivl om, hvor vidt vi kunne få dem igennem. Den 
4. ville vi have kunnet holde på, hvis det havde været normale omstændigheder. 
 
Det bliver meget mere tydeligt hvilke elever der ”putter” sig, når undervisningen er online, så 
det prøver de på bedste vis at tage hånd om. 
Der er også elever som har svært ved at gøre opmærksom på sig selv online, de har bl.a. en 
12-tals pige, som lige nu bevæger sig mod at blive en 00 pige, og det tager de sig 
selvfølgelig også af. 
De er glade for at have Kira, som er trivselskonsulent, som snakker med eleverne og hun har 
været på overarbejde i denne her periode. 
Med den åbning der er blevet mht., at frafaldstruede elever godt må være på skolen, så er 
hun begyndt at holde samtalerne på skolen, eller tage hjem til eleverne og gå en tur sammen 
med dem, for det er meget let at sige det går fint, når man snakker samme i en telefon, det er 
meget sværere, når man sidder over for hinanden. 
 
40 elever skulle have været på studietur til Berlin efter påske, men den tur blev jo selvfølgelig 
aflyst.  
Der skulle have været elever ud i praktik, det er også aflyst. 
Her i starten af maj skulle vi have haft et stort innovationsprojekt, det har vi i første omgang 
forsøgt at skyde til juni, så hvis vi i mellemtiden har fået lov at møde ind, kan det være vi kan 
komme til at gennemføre det. 
Eleverne er selvfølgelig trætte af det, men har stor forståelse for det. 
Alt vedr. brobygning, introkurser m.m. er selvfølgelig også blevet aflyst, hvilket også er rigtig 
ærgerligt, da det jo er en stor del af vores rekrutterings indsats, da det jo er der vi skal skabe 
en god kontakt med evt. kommende elever.   
 
Efter påsken måtte elever på sidste år af deres uddannelse (elever på EUX studieåret) og 
elever som er i gang med sidste år af deres lærertid møde ind. 
Vi har jo 2 studieårsklasser, i den ene klasse er de, 21 de kan lige være i 2 lokaler, når der 
skal holdes en afstand på 2 m., hvor imod den anden klasse på 26, er fordelt i 3 lokaler, 
dette gør det ret vanskeligt at undervise, da underviseren skal gå frem og tilbage mellem 
lokalerne. Eleverne siger selv, at de faktisk får mere ud af at køre online undervisning. 
De har forsøgt med at lave læregennemgangen, med en bærbar projektor ude i 
fælleområdet, for der kan de godt være en hel klasse og stadig have 2 m. afstand. 
 
De oplever at eleverne er socialt udhungret, de snakker rigtig meget, og der skal ingenting til 
før de mister koncentrationen.  
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Nogen havde endda foreslået dansklæren, om de ikke hver morgen kunne få lov at snakke 
fra 8:00 til 8:15, hvortil dansklæren sagde at de kunne jo også bare møde in kl. 7:45 og så 
snakke til kl. 8:00. så var det lige pludselig ikke så vigtigt alligevel.  
 
Mona håber at den næste udmelding fra Statsministeren, betyder at vi kan begynde at få 
nogle GF2 elever ind, for de trænger i den grad, også til at komme i skole igen. 
Vi er blevet bedt om at udarbejde nogle forskellige senarier i forhold til, hvordan vi vil 
håndtere det, om vi vil køre undervisning sen eftermiddag og aften eller undervisning hver 
anden dag på skift. 
Det kommer også an på om det kun er EUD Business, eller om 10 kl. også får lov til at starte 
op. 
 
Lige nu kigger vi jo også på eksamen, vi ved at studieårseleverne har fået annulleret stort set 
alle deres mundtlige eksamener, så de har 1-2 skriftelige og den afsluttende erhvervsområde 
eksamen. 
GF2 eleverne ved vi ikke noget endnu, muligheden for at ophøje deres 
standpunktskarakterer til eksamenskarakterer har været oppe, men det kan man kun i det 
øjeblik skolen er nedlukket, så det kan man ikke tage stilling til endnu, da deres eksamen 
først ligger sidst i juni. 
 
Mona tror helt sikkert, de nye oplevelser med undervisning på Teams m.m. vil få betydning i 
fremtiden, da det jo er meget nemmere at komme i kontakt med underviseren, hvis men 
også er på Teams, når der f.eks. laves gruppe arbejde. 
Samtidig har lærerne taget et kæmpe spring i forhold til at undervise på de forskellige 
medier, der er blevet produceret instruktionsvideoer, sways og alt muligt, de prøver sig bare 
frem, hvordan kan de gøre det bedre og hvordan kan de ramme flere. Det har givet lærerne 
mere lyst til at udforske nye tiltag. 
Jacob giver udtryk for, at jo gælder for os alle sammen, vi har fået en udvikling foræret, som 
det ellers ville have taget år at fremprovokerer. 
 
Lærerteamet har lavet et frikvarter på Teams, som man kan klikke sig ind på om 
formiddagen, ligesom hvis man sad og snakkede på lærerværelset, de bliver både brugt til 
elevsnakke, undervisning, samt alm. hyggesnak. 
 
Majbrit fortæller også at de har de samme erfaringer med de unge som vi har. 
 
I Ikast var det jo ikke den store omvæltning, da de er vant til at undervise online, det største 
problem var de elever der bevist havde valgt fremmøde undervisning, de var ikke helt 
tilfredse med at skulle til at undervises online, men det kunne vi jo desværre ikke gøre så 
meget ved. 
 
Samtidig gjorde vi det, at vi udbød ekstra grundfags udbygning til de tekniske elever, som var 
blevet hjemsendt, og det var der omkring 70 elever der tog imod, så de har haft rigtig travl i 
Ikast med at undervise i dansk, engelsk og matematik. Det har især været frisører, men også 
andre elever. 
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På HF var de jo meget hurtige til at slå over på online undervisning, for Handel og Kontor 
eleverne var det også en meget let opgave. 
Vi havde et enkelt Detail HF, der skulle ligge før påske, det var det sidste, hvor man skal lave 
pop-up butikker, og hvor man skal vise at nu kan man binde alle de teoretiske begreber 
sammen, man har lært på de andre skoleophold og det blev vi enige om at flytte til efter 
påske i håb om, at de måske måtte komme ind der, og da det jo så viste sig at det måtte de 
ikke, så måtte det også køre online, så da måtte lærerne så til at genopfinde hele 
skoleopholdet, for der var intet der kunne bruges som det var. Så det blev et Corona 
skoleophold, hvor de snakkede meget om, hvordan deres butikker var ramt af det her  og 
hvad de skulle gøre, når der igen står nogle købelystne danskere parat til at bruge nogle 
penge. 
Detailhandlen er meget hårdt ramt, der er en del elever der er hjemsendt, og der er også en 
del der er konkurstruede. 
Vi har nogle elever der skal til fagprøve nu her og lige pludselig står og kan ikke lave de 
aktiviteter de havde skrevet i deres problemformulering, fordi butikken er lukket. Og elever 
som skal til fagprøve i september og står og skal lave en problemformulering, men ikke ved 
hvad de har at gøre godt med. 
Der har været en udmelding fra uddannelsesnævnet og der har også været rigtig meget 
vejledning af de her elever. 
 
Der efterspørges kompetencer i forhold til online handel, og vi kommer til at skulle gentænke 
hele indholdet på vores Detail HF, for der er ingen tvivl om at Detail handelen gennemgår en 
meget stor forandring. 
En del kæder lukker deres fysiske butikker ned og satser på online handel. Der mister vi jo 
så elever på Detail, men kan jo så håbe vi får dem på Digital handel. 
 
Elever der er på deres sidste år af deres elevtid, må jo møde ind, så vi er startet op i SKP. 
med 10 elever på Detail og 10 elever på Handel og Kontor, mens resten stadig kører online. 
Og så har vi et enkelt HF, der møder ind i næste uge, ellers kører de videre online. 
 
I uge 27 skulle vi jo have være med i Talent Camp for første gang, men det er besluttet at det 
skal aflyses, og så er det blevet lagt ud til de enkelte uddannelser i forhold til om man 
alligevel vil lave noget. Vi havde jo fået lavet et samarbejde med Erhvervsakademiet, om at 
man kunne tage et akademifag i denne uge, og det synes vi jo var enormt ærgerligt, hvis vi 
ikke kunne få det prøvet af, men det har så yderlig vist sig at det passer meget dårligt for 
virksomhederne i uge 27, da de jo også er begyndt at afholde ferie på det tidspunkt. 
Derudover var der også en del virksomheder, hvor eleven slet ikke havde fortalt dem om 
tilbuddet. 
Men virksomhederne er positivt stillet over for det, så nu er det blevet bestemt at det 
afholdes i uge 26, og så udbyder vi det kun til elever på Handel og Kontor, for Detail kan slet 
ikke se, hvordan det ser ud i uge 26 på nuværende tidspunkt. 
 
Vi har fundet ud af at vi har behov for en bedre kommunikation ud til vores virksomheder, for 
selv om vi sender noget ud via E-boks, er det ikke ensbetydende med, at det når ud til den 
uddannelsesansvarlige. Så vi tænker at vi måske skulle lave et nyhedsbrev, som de så 
kunne tilmelde sig. 
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Vi har besluttet at vi vil ansætte konsulent til at undervise/sælge kurser i Office 365, bl.a. 
Teams m.m., vi vil finde midlerne til det i skolens strategipulje. 
 
Inger tror at vi efter Corona tiden stadig vil komme til at bruge de elektroniske medier, og at 
der bliver færre fysiske møder fremover. 
Hun og Pia roser både lærer og elever for at have klaret denne udfordring så flot. 
 
Mona er selv mega stolt over lærerne, for der er meget stor forskel på, hvordan man har 
klaret det rundt om i landet. 
 
Mona synes det har været svært at være synlig leder for eleverne, da det jo er lærerne de 
har kontakt med, så hun har lavet nogle små videoer med jævne mellemrum og lagt op til 
dem, hvor hun bl.a. har opfordret dem til at lave virtuel fredagscafe, for at forsøge at være 
sociale og det var der flere klasser der forsøgte. 
 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
Vi har fået gang i den nye hjemmeside, for Kompetencecenter Midt/Vest og der blev meget 
hurtigt oprettet en knap, man kunne klikke på for at se, hvor der var online kurser. 
Monas hold fik hurtigt sat et online forløb sammen og Kim ringede rundt til virksomhederne 
for at hører om de var interesserede i sådan et fastholdelses forløb, for medarbejderne inden 
for Handel og Detail, men det viste sig desværre, at der ikke var så stort behov for det som vi 
forventede. 
Inden for efteruddannelse er der så småt kommet gang i det, bl.a. inden for truck, men holdet 
må kun gennemføres, hvis der er mindst en ledig på holdet.  
 
Hvad angår godkendelser af virksomheder har der været lidt gang i det, i sær inden for 
Digital Handel. Der var bl.a. en virksomhed, der lukkede den fysiske butik og de valgte så at 
konvertere deres salgselev over til Digital Handel.  
Kim var til et netværksmøde den 5/5, og der kunne han høre, at det ikke kun er hos os, der 
er fremgang at spore inden for Digital Handel og de havde også de samme udfordringer 
inden for Detail som vi har. 
 
Vi har søgt et AUB projekt inden for Detail, som vi selvfølgelig håber på vi får, og det er 
selvfølgelige ikke blevet mindre aktuelt efter Corona situationen. 
Kim er bange for det bliver lidt op af bakke, med at få virksomhederne til at ansætte nye 
elever, og at vi skal være glade, hvis vi kan fastholde de elever, som allerede har en 
elevplads. 
 
 
Ad 5 / Sammensætningen af uddannelsesudvalget 
Mona og Inger forsøger stadig at finde nogle repræsentanter fra Dansk Industri. 
Inger havde fundet vores forretningsorden, og der står at udvalget består af 3 arbejdsgiver 
repræsentanter og 3 repræsentanter fra HK og så nogle fra skolen, tilforordnede, kommuner 
og en elevrepræsentant. 
Men de er jo rent faktisk kun 2 fra HK, og det mener Inger er nok, da der kun sidder en 
arbejdsgiver repræsentant. Vi tager den med næste gang igen, og kan så overveje om den 
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skal rettes til, så den passer, og måske skal vi overveje om det kun skal være 2 fra hvert 
område. 
Jacob mener at 2 fra Ikast – Brande Kommune er 1 for mange. 
Inger mener at det er vigtigt, at vi har så bredt et udvalg som muligt. 
Vi vil se om vi også kan få en elev repræsentant med fremover. 
Susanne vil prøve om hun kan fremskaffe en liste over hvilke medlemsvirksomheder, der er 
her i området, for så kan vi selv prøve at kontakte dem. 
 
Bilag: Forretningsorden 
 
Ad 6 / Møde den 26. februar 2020 i Uddannelsesnævnet vedrørende delegeringen af 
godkendelseskompetencer for digital handel m.v.  
Inger mente hun var kommet til et møde med en masse kloge mennesker, så hun blev meget 
klogere på mange ting på mødet. 
Emnet for mødet var at, tidligere skulle godkendelser for Digital Handel og Convinience 
sendes til Uddannelsesnævnet, og der kom nogle guidelines for, hvordan de skulle 
godkendes og der var nogle ting som de blev lidt overraskede over, bl.a., hvis man blev 
godkendt til Digital Handel B2C, så fik man også automatisk en godkendelse til B2B. 
De fik også nogle retningslinjer over, hvordan de skulle godkende inden for den 
brancheretning inden for Detail, som hedder Convinience. 
Kim tror ikke det er et område, der kommer til røre vildt på sig her omkring, men vi skal ud og 
fortælle om denne uddannelse, hvis vi får vores AUB midler. 
Kim synes det var dejligt at være til møde med nogen, som arbejdede med det samme som 
han gør, så de kunne udveksle erfaringer. 
 
Bilag: PowerPoint oplæg. 
 
 
Ad 7 / Eventuelt  
Inger sender forslag til mødedatoer til næste år. 
 
Mona oplyser at optaget på GF1ser ud til at ligge nogenlunde som sidste år. Vi forventer en 
stigning på GF2, med udgangspunkt i at der er flere ledige, og en stigning på EUX studieåret 
tilsvarende, fordi vi har flere GF2 elever lige nu. 
 
Mona har lovet de kommende studenter at de nok skal få lov til at få hue på. 
Der er snak om at leje et stort telt og så er det der familierne, skal tage i mod eleverne og 
give dem huer på, så vil man bruge de lokaler, der ligger tættest på til afholdelse af 
eksamen. 
 
Bilag: Elev statistik 
 
 
Næste møde: 22. september 2020, kl. 8:15 – 9:45. Handelshuset lokale 
2.001(forhåbentlig) 


