
 

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
data- og kommunikationsuddannelsen 

 
Dato: 12.6.2019 
Forplejning: Kaffe/rundstykker 
 

Tid: kl. 8.30 til 10.30 Sted: Herningsholm, 
Bestyrelseslokalet 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Ole Damsgaard OD DI – Dansk Industri   
 Tommy Helsinghoff TH Dansk Metal  Afbud 
 Jan Dalsgaard JADA DI – Dansk Industri   
 Vakant  Dansk Metal   
Elevrepræsentant:      
 XX  Elev fra aktuelt hold, hvis muligt   
 XX     
Lærer repræsentant 
 Anja Birkelund ANBI Herningholm Erhvervsskole  Afbud 
Ledelses repræsentant 
 Torben Palle Nielsen TONI Herningholm Erhvervsskole  x 
 Martin Lyhne Holmgaard MLH Herningholm Erhvervsskole x Afbud 
Gæster:     
 Samuel Bang SB UCRS   
 Troels Feddersen TF UCH  Afbud 
 Lars Andersen LA College 360  Afbud 

 
Dagsordenspunkt: 

1. Præsentationsrunde 
- Nyt medlem, Jan Dalsgaard, Dovista. 
- Jan fortalte om Dovista (Velux), om sit job som leder af deres It-afdeling, 

beliggende i Herning. Privat bosiddende i Skjern. 
2. Referat fra seneste møde d. 13.3.2019 

a. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt 

b. Opfølgning på beslutninger 
Ingen 

3. Meddelelser/orientering fra: 
a. Elevrepræsentanten 

Jonas, It–Relation, gav en præsentation af sig selv og sit lærlingejob hos It-
relation. Han er lærling i deres konsulentafdeling, hvor udfordringerne er 
lidt større end i deres traditionelle supportafdeling. Der blev spurgt ind til 
hans hverdag både i firmaet, men også til skoledelen, hvor han netop nu er 
på H2 It-supporter. Jonas har en lidt større it-mæssig baggrund end 
traditionelle lærlinge, derfor er han en særdeles motiveret og ”krævende” 
elev. Jonas havde flere gode holdninger til uddannelsen. LUU udvalget 
spurgte ind til flere aspekter omkring det at være lærling. 



 

b. Formanden 
c. Skolen 
- Data-afdelingen er flyttet til nye lokaliteter – Bygning 30, de besøges på 

mødet i November 2019 
- Ny uddannelsesordning på vej (sendes til lUU), nye valgfrie specialefag i 

høring. 
- Lokale skills for GF2 blev vendt, nyt koncept blev foreslået, med involvering 

af jobsøgning, virksomheder er med til at stille og bedømme opgaven. Dato 
findes snarest og sendes til GF2 skolerne. 

- Ny virksomhedskonsulent – Anita Toft. 
 

4. Praktikpladssituationen 
a. AUB-ansøgning/anvendelse af AUB-midler 

- Tildelt AUB midler – 122.000 
- Snak om hvordan vi bruger bedst de tildelte midler. Præcisering af at 

det kun er i overgangen mellem GF2 og Uddannelsesaftalen at midlerne 
må bruges. 

b. Rekruttering 
5. Skolepraktiksituationen 

- Netop nu 21 lærlinge i SKP-afdelingen, heraf 3 på skoleophold
  

6. Efteruddannelse 
Intet. 

7. Forslag til SKP-opgaver, - forslag til diskussion (toni) 
På mødet i november vil Emil Østergaard være med kortvarigt, for at fortælle 
om opgaver og dagligdag i skolepraktikken. 
Vedhæftet kort oversigt over opgaver i SKP. 
Til november-mødet vil vi også diskutere relevante/mulige opgaver stillet fra 
virksomheder til SKP. 

8. Samarbejde med grundforløbsskoler 
Intet ny, men møde i efteråret igen 

9. Næste møde: 
- D. 2019.09.18 på UCRS – Skjern 
- D. 2019.11.19 på Herningsholm 

10. Eventuelt 
- Intet. 

 


