
 

Dagsorden for møde i det lokale uddannelsesudvalg for  
data- og kommunikationsuddannelsen 

 
Dato: 8. juni 2018 
Forplejning: Kaffe + rundstykker 
 

Tid: kl. 8.30 til 10.30 Sted: Lokale 25.03 
 

Mødedeltagere: Int: Organisation: Referent: Ordstyrer: 
LUU:      
 Ole Damsgaard OD DI – Dansk Industri   
 Tommy Helsinghoff TH Dansk Metal   
 Vakant  DI – Dansk Industri   
 Vakant  Dansk Metal   
Elevrepræsentant:      
 Kevin Confrey KC H1-elev på HHE   
Lærer repræsentant 
 Anja Birkelund ANLA Herningholm Erhvervsskole   
Ledelses repræsentant 
 Torben Palle Nielsen TONI Herningholm Erhvervsskole  X 
 Martin Lyhne Holmgaard MLH Herningholm Erhvervsskole X  
Gæster:     
 Samuel Bang (afbud) SB UCRS   
 Troels Feddersen TF UCH   
 Jan Sørensen JS College 360   

 
Dagsordenspunkt: 

1. Præsentationsrunde 
2. Referat fra seneste møde d. 8. marts 2018 

a. Godkendelse af referat 
- Referatet er godkendt. 

b. Opfølgning på beslutninger 
- OD har været i kontakt med DI ift. udpegning af yderligere et DI-medlem. Konklusionen 

fra DI er, at det er vanskeligt at finde yderligere et medlem.  
- På mødet drøftes, hvilke personer fra organisationerne, der vil være interessante at få 

med i LUU. 
- TH er i gang med at finde yderligere et Dansk Metal-medlem til LUU. 
- TONI sender forslag til mulige medlemmer fra begge organisationer til OD og TH, som 

efterfølgende forhører sig hos de foreslåede personer. 
3. Meddelelser/orientering fra: 

a. Elevrepræsentanten 
- KC oplever ikke, at det var vanskeligt at få en praktikplads 
- Undervisningen er meget struktureret og der er en god rød tråd i undervisningen. Det 

er godt, at fagene afvikles og afsluttes én af gangen. Typisk med en uges varighed. 
- Undervisningen er presset på tid og der er mange lektier (læsning og opgaver). 



 

- En løsning kan være, at der skabes mere tid til at der kan arbejdes med opgaverne i 
skoletiden. Man kan evt. forlænge skoledagen eller tilbyde ’ekstraundervisning’ efter 
endt skoletid. 

- Det varierer, i hvor stort omfang at koblingen mellem skole og virksomhedspraktik er 
”synlig”. 

- Det er godt, at der arbejdes med Cisco på GF2 på College 360, så eleverne er klar til at 
fortsætte på H1 på nemmest mulig vis. 

b. Formanden 
- Det var et godt og informativt møde d. 2. maj 2018, hvor der var gennemgang af 

uddannelsen m.v. 
c. Skolen 

- Der er ansat yderligere 2 medarbejdere til data- og kommunikationsuddannelsen. 
- Der er fastlagt plan for udbud af fremtidige hovedforløb. Hovedforløb 1, 3 og 5 udbydes 

i de ulige kvartal. Hovedforløb 2, 4 og 6 udbydes i de lige kvartal. 
- På mødet drøftes potentialet for EUX. 
- Der er udviklet et ny fagretning, så data- og kommunikationsuddannelsen fremover 

bliver en del af fagretningen ’medie og data’ sammen med mediegrafikerne, og ikke 
længere skal være en del af fagretningen ’energistyring og komfortløsninger’. 

- Der arbejdes i øjeblikket med Herningsholm eleven, hvor der arbejdes med 7 
egenskaber, som HHE ønsker, elever skal have med sig fra, når de forlader HHE. Der 
arbejdes pt. med ’gode vaner’ som den første af syv kendetegn. 

- Der er afholdt GF2-aktivitetsdag d. 1. juni, hvor 440 GF2-elever havde en formiddag 
med motion og bevægelse rundt på skolen, som også havde til formål at styrke 
studiemiljøet. 

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

- Der er d. 7. juni givet afslag på data- og kommunikations ansøgning om AUB-midler. 
b. Rekruttering 

- Der kan med fordel arrangeres virksomhedsbesøg, hvor virksomhederne orienteres om 
konsekvenserne af trepartsaftalen. 

- Der arrangeres et møde med praktikpladsgodkendte virksomheder. Mødet kan evt. 
afsluttes med ”speeddating” mellem virksomheder og elever. Ansvarlig: TONI. 

5. Skolepraktiksituationen 
- Der er pt. 25 elever i skolepraktik. 
- Der kommer formodentlig 12 GF2-elever i skolepraktik på HHE fra UCH  

6. Efteruddannelse 
- Der er ønske om, at der laves efteruddannelse i CCNA. 

7. Gennemgang og godkendelse af den lokale undervisningsplan (LUP) 
- Når LUPén er revideret, sendes den til LUU. Deadline senest næste møde (d. 11. september 

2018). 
8. Samarbejde med grundforløbsskoler 

- Der er 15 GF2-elever på UCH 
- Der er 15 GF2-elever på College 360 



 

- Der kan med fordel afholdes et møde, hvor grundforløbsskolerne mødes med HHE for at 
forventningsafstemme indholdet af GF2 og sikre en god overgang til hovedforløb. Ansvarlig: 
TONI. 

- Der tales med elever fra de forskellige grundforløbsskoler for at høre om deres oplevelse af 
deres GF2-forløb og overgang til hovedforløb. Ansvarlig: TONI. 

- Der arrangeres et besøg, hvor grundforløbsskoler besøger Herningsholm Erhvervsskole. 
Alternativt besøger Herningsholm Erhvervsskole grundforløbsskolerne inden 
sommerferien. Ansvarlig: TONI. 

9. Næste møde: 
- D. 2018.09.11 kl. 8.30 til 10.30 i lokale 25.04 
- D. 2018.12.05 kl. 8.30 til 10.30 

10. Eventuelt 
 

 
    

MLH 8. juni 2018 


