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                        Herning den 8. november 2016 

 

 

Referat 
 

  

Der indkaldes herved til møde i det lokale uddannelsesudvalg for Teknisk Designer ved 

Herningsholm Erhvervsskole. 

 

Onsdag den 2. november 2016 kl. 13.00 mødelokale 14.007 ved 

afdelingensbygningen. 

 

Dagsorden:  

 
1. Velkomst v/Søren Steffensen 

2. Godkendelse af referat v/Søren Steffensen 

a. Godkendt uden anmærkninger 

3. Generel orientering om TD 

a. Der blev orienteret om afdelingens ”tilstand”. Afdelingen ved ikke helt hvordan det 

kommer til at gå fremad. Det er kommet lidt som en overraskelse at vi (som det ser 

ud nu) ikke skal køre afløbet færdigt. Men at der er en skæringsdato der hedder 

den 1/8-17 som er den samme som det nye udbuds startdato. HHE vil prøve at 

indgå et samarbejde med UC Holstebro. Hvor udbuddet deles så hver skole kører sit 

speciale. Dette vil der kommer mere klarhed op på et forestående møde i uge 45. 

Her om senere.  

4. Trepartsforhandlingerne generelt 

a. Orientering om trepartsforhandlingerne – som det ser ud nu, så er den største 

ændring, at TD ikke er på positivlisten for fordelsuddannelser. Det betyder at man 

for at komme på GF skal stå med en uddannelsesaftale i hånden. 

5. Forår frem til 1/8-17 

a. Det ser godt ud frem til sommerferien 2017. Vi har ca. 20 elever på hovedforløbet 

TD fordelt med 10 på hver speciale. Der til ved vi endnu ikke om UC Holstebro 

sender deres elever ned til os. 

6. LUP 

a. Vi er i gang med at lave en ny form for LUP (Lokal uddannelsesplan) på skolen. Fra 

at den hidtil har været at finde på Elevplan, skal den til at ligge på skolens 

hjemmeside. 

7. EVT 

a. LUU vil blive orientere om indholdet af mødet med UCH om fremtidig samarbejde. 
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Med venlig hilsen 

Herningsholm Erhvervsskole 

 

 

Søren Steffensen  Lars Nielsen 

Uddannelsesleder  Uddannelsesleder 

Industriteknik   Smede  

 


