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REFERAT 
 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Tirsdag den 9. februar 2021, kl. 08:15 – 09:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Pia R. Schou, Kim Laugesen, Jacob Ø. 

M. Hansen, Martin L. Holmgaard, Markus L. Nielsen, Susanne Sommerlund, 
Charlotte G. Sørensen  

 
Afbud:   Majbrit Vestergaard Lambæk, Nanna Seidelin.  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 22. september 2020 
3. Meddelelse/orientering fra: 

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

 Håndtering af nødundervisning i forbindelse med Corona 
 Udvikling af forenklet LUP (lokal undervisningsplan) 

4. Orientering fra virksomhedscentret 
5. Anvendelse af praktikplaner og evalueringssamtaler indenfor vores uddannelser. 
6. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1 / Valg af ordstyrer 
Mona Syndergaard / Inger Stranddorf 
 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
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Ad 3 / Orientering fra EUD/EUX Business 
 
Markus deltager i stedet for Camilla, som skulle til eksamen (General prøve på Netprøver). 
 
3.1 Markus er lige startet på GF2, og da vi jo er under nedlukningen, er han startet op 

online. 
 Alle nyopstartede fik et indkaldelsesbrev / sms, med alle informationerne vedr. 

opstart, programmer og login, og det var skrevet meget let forståeligt, så det var lige 
til at gå til. 

 Derudover har alle elever fået et opkald fra deres kontaktlærer inden opstart. 
 Markus synes det er gået godt med opstarten, selv om man selvfølgelig altid er lidt 

genert og tilbageholdende, når man starter på noget nyt, så synes han at de i hans 
klasse er kommet godt i gang, på trods af nogle få tekniske problemer med Ludus og 
systime. 

 Det er ikke optimalt, men det er jo vilkårene lige pt. 
 
 Der var mulighed for at møde op den første dag, for at få hjælp til at komme på de 

forskellige programmer, der skal bruges, men der var ikke en eneste der mødte ind, 
så det viser jo at indkaldelsesbrevet m.m. var godt udført. 

 
3.2 Inger og Mona skal have kigget på, at der stadig mangler nogle 

arbejdsgiverrepræsentanter i udvalget. 
  
 Inger spørger om der er nogen, der hører noget fra eleverne ude fra virksomhederne i 

forbindelse med nedlukningen. 
 I foråret hørte Kim fra en del elever, men han har ikke hørt fra nogen i denne 

omgang, men det er jo stadig en udfordring, hvis de kommer til at gå hjemme alt for 
lang tid af deres elevtid. 

 Inger er nervøs for om de få lært det de skal. 
 Susanne har heller ikke hørt noget fra eleverne, men de har hørt fra mange af 

medarbejderne, som er rigtig bekymrede. Nogle steder har de været rigtig gode, til at 
lave Digital Handel, så de laver deres webside om til Click and Collect og det kan 
være med til at redde mange forretninger. 

 Mona har heller ikke hørt noget fra eleverne i detailhandelen. Der hvor der er mest 
panik, er i forhold til dem der skal lave fagprøve, men der er lavet nogle regler, så der 
alligevel kan laves en fagprøve, og der er også kommet retningslinjer, om hvordan 
man kan forlænge en aftale, hvis eleverne har været hjemsendt og ikke har haft 
nogen oplæring. Der hvor vi er mest udfordret er på SKP, for de må som 
udgangspunkt ikke blive forlænget pga. hjemsendelse, for de skal bare kunne lære 
noget derhjemme og det er ret svært på detail. 

 
 Inger spørger ind til om EuxBizCup, som Camilla fortalte om sidste gang, blev til 

noget, og det gjorde det, men i en online udgave. Vi endte med at få et hold med 
blandt de 5-6 finalister, men det blev EUC Nord der løb med sejren. 

 
 Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan de nye AUB-midler skal fordeles. 
 Martin støtter op om at det faglige udvalg sætter nogle initiativer i gang, og presser 

på, for at flest mulige penge ud og arbejde på skolerne. 
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3.3.1 Alle de planer vi havde med GF1, måtte vi til at lave om på da nødundervisningen 
trådte i kraft i december, der skulle have været et innovationsprojekt, som skulle have 
været afsluttet, med en messe i forbindelse med vores åben hus for kommende 
elever, men det måtte vi aflyse, og så måtte underviserne jo til at finde på noget andet 
de skulle lave, så det blev til et projekt omkring om cirkulær økonomi. 

 
 Efter jul, skulle eleverne have været til eksamen, men den blev også aflyst. 

Så i stedet for de lagde en stor indsats, i at forberede opstarten på GF2, bl.a. i form af 
det indkaldelsesbrev, som blev sendt ud til eleverne og opkaldet fra kontaktlæren.  
I forbindelse med opstart på GF2 screener de alle elever i dansk, engels og 
matematik, så de brugte noget af tiden til at screene GF1 eleverne inden de startede 
op på GF2, så det kun var de nye elever de skulle bruge tid på at screene 
efterfølgende. 
 
Den 18. januar startede de så op med et nyt rekordstort optag, der startede 112 GF2 
elever, de 28 var EUD - elever og resten EUX - elever, og ca. 1/3 af eleverne kommer 
udefra, resten kommer fra GF1, i overgangen fra GF1 til GF2 har vi kun mistet 1 elev. 
 
Der var kun 11 elever fra den afgående GF2 klasse, der endte med at blive færdig. Vi 
endte med at måtte gøre brug af nødbekendtgørelsen, da vi måtte tilpasse 
grundforløbsprøven, så vi var sikre på det var realistisk at alle kom igennem, men da 
vores niveau på grundforløbsprøver i forvejen er meget højt, er vi ikke bekymrede 
over at have pillet lidt ved den. 
 
Online opstart er en udfordring, især fordi det er sværere at spotte de elever der ikke 
er i trivsel eller som er frafaldstruede af forskellige årsager, når man ikke sidder over 
for dem. 
De elever som er frafaldstruede eller i mistrivsel, har vi mulighed for at tilbyde at 
møde ind til nødundervisning, så det startede vi op på i uge 4 i Ikast for Flexelever, 
SKP – elever og Mediegrafikerne, der er 5 elever i Ikast. Og så startede vi op den 8/2 
i Herning, hvor der var 13 tilmeldte, men kun 5 der mødte ind, da det kræver en 
fremvisning af en negativ test, for at kunne starte og det havde de ikke lige fået styr 
på.  
Nogen af eleverne ser det som en straf, at de bliver tilbudt nødundervisning, men der 
er jo nogen som lige logge sig på til navneopråbene og så ellers bare lade den 
computeren stå og køre ved siden af sengen, og det kan være en stor hjælp for dem 
at møde ind fysisk, for at være studieaktiv. 
 
Det der har fyldt meget for EUX studieårseleverne, har været sommerens eksamener, 
men det skulle gerne blive bedre nu hvor der er faldet en afgørelse. Det betyder jo at 
hvor de plejer at skulle op i 7 eksamener, så skal de nu kun op i 4, den ene er deres 
erhvervsområdeprojekt og den anden er skr. dansk, derudover bliver der så 2 
udtrækninger. 
Så nu skal eleverne lige tænke over, at de ikke ”bare” kan lave en ekstra indsats til 
eksamen, men at deres årskarakterer bliver ophøjet til eksamenskarakterer. 
 
EUX’erne har lige valgt fag til deres erhvervsområdeprojekt, der er 59 elever på 
holdene, og 53 af dem har valgt afsætning son et af fagene og det er den samme 
underviser der har alle 3 hold, så hun får lidt travlt med at vejlede. 
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På HF kører alt online. Vi gennemfører al undervisning efter planen, dog med en 
enkelt undtagelse, da vi har et samarbejde med VIA omkring tekstil HF, hvor de bl.a. 
skal ud på laboratoriet og lave en masse test og prøver, og det er jo ikke muligt i 
øjeblikket, så det er blevet skubbet og bliver lidt anderledes end planlagt.  
 
Der har været lidt udskiftning på HF – teamet, der er 2 undervisere der har sagt op og 
så er der blevet ansat 1 ny, det var lidt held i uheld, for Mona havde forudset at hun 
var lidt udfordret på økonomien, så det var heldigt at der var 2 der sagde op og de så 
kunne nøjes med at ansætte 1 i stedet for. 
 
Vi er i gang med at udvikle på et nyt uddannelsestilbud, vi er i gang med at lave en 
cykelhandleruddannelse. Det er kommet af, at vi i vores cykelmekanikeruddannelse 
har et tæt nelværk ud til cykelbranchen. Udfordringen der er at man ikke kan for 
elever nok til cykelmekanikeruddannelsen, så man er begyndt at ansætte 
salgsassistentelever og de kan kun komme på skole, hvor der er et tilbud inden for 
detail uden profil eller den profil der hedder sport og fritid, men når de så kommer på 
skole, så lærer de alt om badmintonketsjere og løbesko, mens alt det cykeltekniske 
de har brug for, slet ikke fylder på den uddannelse. 
Så en af kæderne henvendte sig til Carsten Moeskjær og spurgte om det ikke var 
noget vi kunne gøre noget ved, så han tog fat i Mona, så de har været ved at stykke 
en salgsassistent uddannelse uden profil sammen, som bliver suppleret med 2 ugers 
ekstra varer/branchekendskab i tæt samarbejde med cykelafdelingen. De første 
elever er så småt i gang, de bliver delvis tilkoblet det alm. detailhold, og så starter vi 
for alvor op til efteråret. 
Carsten og Mona har et møde med formanden for cykelhandlerforeningen, så de kan 
få ham med ombord, og få noget i deres brancheblade omkring det. 
Design Cykler, Fri Bikeshop og Biker Co., har de også planlagt møder med. 
 
Hvad angår SKP., så er der rigtig mange, der får en uddannelsesaftale, Mona kan 
ikke mindes, der har væres så få i SKP i de 4 år hun har været ansat og det er jo 
rigtig positivt. Der er også rigtig mange resurser i den afdeling, så der er Martin og 
Mona ved at kigge på. hvordan de kan optimere på det, så vi stadig har en god 
oplæring. 
 
For 1 års tid siden startede vi på med SKP. på Digital Handel og det Faglige Udvalg 
var meget skeptiske. Vi startede kun op med et begrænset antal pladser, for de 
elever vi tager ind i SKP. på Digital Handel, skal allesammen være nogen, som vi kan 
se, kan komme ud og få en restaftale, og vi har en del praktikpladser i vores område 
inden for Digital Handel.  
Lige nu har vi max. 8 pladser og de er ude igen inden for et halvt år, så det går rigtig 
fint. 
Inger fortæller at de har rigtig mange praktiksteder, men de er også meget forskellige, 
der var bl.a. en, hvor det kun var chefen selv og så en elev, og det er ikke holdbart, 
for så risikere eleven at komme til at sidde alene. Men som hun siger det er en ny 
uddannelse, så vi skal også være lidt fleksible, så vi kan få lavet den bedst mulige 
løsning, så eleverne lærer noget og ikke bare sidder alene. 
 
Mona snakker lidt om statistikken. (se vedhæftede) 
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Bilag:  Elev statistik 
 
 
3.3.2  Vi skal have Lokale undervisningsplaner (LUP) for alle uddannelsen, hvilket vi også 

har, men i efteråret forlangte ministeriet at de skal forenkles, og som det er nu er der 
tvivl om hvem LUP’erne er lavet til, er de til: eleverne, underviserne eller 
virksomhederne? men nu er det besluttet at det er et underviserværktøj, så derfor er 
de i gang med at lave en skabelon til, at forenkle de lokale undervisningsplaner. 

 
 Den nye forenklede LUP skal være færdig den 1. august 2021, så der kommer en ny 

skabelon, som udvalget skal tage stilling til på et senere tidspunkt. 
 
Bilag:  Foreløbige forenklet skabelon (læg mærke til den røde tråd) 
 
 
Ad 4 / Orientering fra virksomhedscentret 
 
Virksomhedscentret har fået lavet en strategi, over hvad de skal beskæftige sig med det næst 
års tid, og den er meget konkretiseret. 
 
1. prioritet er at få gjort ufaglærte til faglærte, vi tager en snak med alle de ledige 
ufaglærte, får dem tilmeldt til en RKV og så starter de forhåbentlig op på en 
uddannelse, her eller på en anden skole. Så de har haft travlt op til opstarten i januar, 
og der er jo også rimelig stor vækst, i opstarten af de voksne elever på GF2. langt de 
fleste der starter på GF2, kommer ude fra. Vi vil også gerne have fat i nogen af de 
ufaglærte studenter, både til de merkantile og de tekniske uddannelser. 
Vi har også lavet et samarbejde med FGU, både i Herning og Ikast, for at få fat i nogen 
af deres elever, vi havde håbet at vi fik nogen af dem sidste sommer, men det gjorde 
vi ikke rigtigt, men de burde komme i år, da de max må gå på FGU i 2 år, så mange af 
dem skal videre i systemet til sommer. 
 
2. prioritet er at vi skal ud og have lavet et stykke arbejde på det praktikplads søgende 
område, da skolen skal overtage et rigtig stort ansvar, for at skaffe praktikpladser til 
eleverne, så vi håber vi kan få nogle penge til at bakke op om arbejdet, inden for det 
område. 
I sidste uge kunne vi melde ud, hvor mange praktikpladser Herningsholm har indgået det sidst 
år, og det var super flotte tal og sammen med det rekordstore optag på GF2, er det er nogle 
gode historier vi kan fortælle om vores skole, og vi kan også sige, at hvis man starter på en 
uddannelse her, ender det næsten altid ud med en praktikaftale. 
 
3. prioritet er AMU, hvor det primært er certifikatuddannelserne (truck-svejs m.m.), vi 
gør meget ud af på Herningsholm Erhvervsskole, og vi satser på ny teknologi, hvor vi 
har fået Niels Hedegaard ind i afdelingen, som arbejder meget dedikeret med 3D print 
og det forventer skolen sig meget af. 
Vi laver også få skræddersyet kurser for virksomheder, hvis de kan garantere mange 
tilmeldte, men det er ikke noget vi markedsfører os på. 
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Vi har også et godt samarbejde med KPMV, hvor vi kan henvise til andre skole, hvis 
det ikke lige er noget, vi kan være behjælpelig med. 
 
Jacob spørger ind til hvorfor, der ikke er så stor aktivitet inden for AMU, og Kim fortæller 
at der næsten er sket en halvering af interesserede siden finanskrisen, og så er det 
bedre at gøre ufaglærte til faglærte, da det er bedre at stå med et svendebrev i hånden, 
frem for en stak AMU-beviser. 
 
Mona fortæller at vi er med i et projekt, der hedder Blended Learning i AMU, med nogle 
IT-kurser, som er en kombination af it online og fremmøde eller 100% online, vi er så 
langt med det at vi allerede udbyder det, og har de første i gang i Ikast, de møder 
normalt ind den første dag, og får sat deres pc op, med de systemer de skal bruge og 
så kører de online hjemmefra, med en tæt dialog med underviserne. 
 
Inger udtrykker bekymring for rejsebranchen og Kim fortæller han har haft nogle få 
henvendelser fra medarbejdere fra Bravo Tours, og der er en del af dem, der er blevet 
afskediget, så han tror det er dem, der lige så stille er ved at dukke op, efterhånden 
som deres fratrædelsesperiode ophører. 
 
Kim har kørt et AUB-projekt på Detail, men da mange af butikkerne har været lukket, 
så når de ikke at få brugt alle pengene, men de har et jobdækkende kursus engang i 
foråret. De kører også nogle små events, hvor der kommer nogle virksomheder ud i 
klasserne og det har fungeret rigtig godt, for så er spørgelysten lidt bedre og 
virksomhederne for bedre mulighed for at forklare, hvad deres uddannelse går ud på. 
 
Til marts skal de igen til at søge AUB midler, og denne gang søger de midler til et 
projekt, som de er ved at stykke sammen, inden for Digital Handel, hvor der i øjeblikket 
er stor vækst. 
 
 
Ad 5 / Anvendelse af praktikplaner og evalueringssamtaler indenfor vores 
uddannelser. 
En snak om at eleverne skal have en opdateret uddannelsesplan/praktikplan med ind på 
skoleopholdene, så der bliver holdt øje med at de lærer det, som er planlagt. 
Det vil komme til at stå i indkaldelsesbrevene, at de skal medbringe en opdateret 
uddannelsesplan/praktikplan på skoleopholdene. 
 
 
Ad 6 / Eventuelt  
Mona er bekymret for det kommende elevoptag til sommer, da vi jo pga. Corona har været 
nødt til at aflyse både Intro kurser, Brobygning og Åbent hus, så 8 – 9 – 10 kl. elever har kun 
haft mulighed for at se/høre om skolen på de virtuelle oplæg/rundvisninger af et tomt 
Handelshus, der er blevet lavet. 
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Vores Grundskoleenhed er i øjeblikket ude og lave oplæg for 9 – 10 kl., og de laver et 
kæmpe stykke arbejde, men det bliver bare ikke det sammen. 
 
Jacob fortæller at der er kommet en skrivelse fra ministeriet, om at folkeskolelærerne skal 
snakke med alle elever i 9 kl. vedr. uddannelsesvalg, men den generelle holdning er at det 
egentlig er UU - vejlederne, der skal tage denne snak med eleverne. 
 
Men det allerbedste ville jo selvfølgelig være, at eleverne kunne komme ug og se skolerne. 
 
 
Næste møde: 12. maj 2021, kl. 8:15 – 9:45. Handelshuset lokale 2.001(forhåbentlig) 


