
 

 
Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg for  

data- og kommunikationsuddannelsen 
 
Dato: 13.3.2019 
Forplejning:  
 

Tid: kl. 8.30 til 11.00 Sted: KK-
Windsolutions 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Referent
: 

Ordstyre
r: 

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

 
Dagsordenspunkt: 

1. Præsentationsrunde 
2. Referat fra seneste møde d. 5.12. 2018 

a. Godkendelse af referat 
b. Opfølgning på beslutninger 

- TONI har lavet et udkast til en AUB-ansøgning (se pkt. 4) 
3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
- Ingen repræsentant 

b. Formanden 
- Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at eleverne skal være servicemindede. 

c. Skolen 
- Det overvejes at lave demonstrationsvideoer for dele af undervisningen på data- 

og kommunikationsuddannelsen, som gør det nemmere for eleverne at forstå 
undervisningen. 

- Der afholdes svendeprøve for de første IT-supportere d. 28. marts. 
- Fra uge 8 og frem mod sommerferien er der etableret ’åbent værksted’ to gange 

pr. uge, hvor elever kan arbejde med deres fag uden for normal skoletid. 
- EL- og data- og kommunikationsafdelingen skal renoveres over de næste 5 

kvartaler, hvor der bl.a. etableres mekanisk ventilation. Det gør, at data- og 
kommunikationsuddannelsen midlertidigt flytter i andre lokaler. 



 

- Der laves en lokal Skills-konkurrence i samarbejde med grundforløbsskolerne 
inden sommerferien. I nærmeste fremtid udsender TONI invitation til 
grundforløbsskolerne. 

- DI har en kampagne i gang for at skaffe flere elever til data- og 
kommunikationsuddannelsen. I den forbindelse laves der et speed-dating 
arrangement (formodentlig i maj). Dette arrangement tænkes sammen med den 
lokale Skills-konkurrence. 

- Elevoptager på skolerne: 
Herningsholm: Der startede 32 GF2-elever (hvoraf 4 er EUX-elever). Der er pt. 
faldet 3 elever fra. 
UCH: Der startede 26 GF2-elever (hvoraf 3 er EUX-elever). Det er forventes af 
der er ca. 20 elever der gennemfører uddannelsen. 
UCRS: Der startede 11 GF2-elever (hvoraf 2 er EUX-elever). Derudover kommer 
der 2 EUV-elever i uge 13. 

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

- TONI gennemgår udleveret udkast til AUB-ansøgning. TONI tilretter ansøgning 
på baggrund af inputs, hvorefter OD underskriver den. 

b. Rekruttering 
- Det kan være en god idé at lave videoer, hvor igangværende elev/elever og deres 

praktikvirksomhed fortæller om arbejdet som data- og kommunikationslærling. 
5. Skolepraktiksituationen 

- Der er pt. ca. 15 elever i skolepraktik  
- MLH og TONI undersøger, om der kan fremskaffes statistik over antallet af SKP-

elever på de enkelte skoler fordelt på de forskellige specialer. 
- TONI laver forslag til, hvilke opgaver man kan supplere med i SKP-data. 

Forslaget gennemgås til næste møde. 
6. Efteruddannelse 

- Der er pt. ikke behov. 
7. Forslag til Folder/brochure omkring praktikmål – TONI 

- TONI gennemgår udkast til foldere, hvor praktikmål mellem hovedforløbene er 
beskrevet. Når alle mål er fastlagt, laves folderne færdig. 

8. Samarbejde med grundforløbsskoler 
- TONI sender datoforslag til et møde med grundforløbsskolerne, hvor der drøftes 

grundforløbsprøve, lokal Skills-arrangement m.v. 
9. Næste møde: 

- D. 2019.06.12 på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier 
- D. 2019.09.18 kl. 8.30 på UCRS  

10. Eventuelt 
- Til mødet d. 12. juni er der rundvisning i SKP-data. 

 
 


