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Dagsorden 
 

1. Velkomst og præsentation, valg af mødeleder/referent 
Dorthe er valgt til mødeleder og Mona er referent 
 

2. Godkendelse af referat fra 18/11 2016 (vedhæftet) 
Referatet er godkendt 
 

3. Nyt fra skolen 
Flytning til Next Level i marts 2017 har givet uddannelsen sin egen identitet. Udfordring omkring 
manglende vand og toiletforhold. 
Ny direktør Allan Kortnum er tiltrådt d. 1.-4. Der arbejdes på en strategi, hvor særligt EUD-området er 
i fokus sammen med STEM (Science, Technology, Entrepeneur, Math), som er relevant for 
Mediegrafikeruddannelsen. Der skal tillige arbejdes med kulturen, hvor der 2017/18 er fokus på 
Inspirationskultur ud fra ”Mindsetbaseret Organisationskultur”.  
 

4. Resultat af Trepart 2016 
Stor usikkerhed omkring fremtiden for uddannelsen, og i særdeleshed her på Herningsholm 
Erhvervsskole. Uddannelsen er endt med 187 kvoter på landsplan, hvor Herningsholm har fået 11 
pladser beregnet på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler. Dette giver udfordringer i 
forhold til optag både i januar og august. 
 

5. Kvoteoptag for mediegrafiker 
24 ansøgninger hvor der var kvotedag mandag d. 26.-6. 11 er udvalgt til opstart i august. Kvaliteten 
var generelt høj blandt ansøgerne. Det er vigtigt at have fokus på elevernes robusthed, så de der 
optages holder fast. Det opleves at uddannelsen søges af flere med diagnoser bl.a. autisme, som i 
udgangspunkt er dygtige til faget, men skal trænes socialt. Efterspørgsel af kompetenceudvikling af 
lærerne til at håndtere dette. Mentorer bruges på andre skoler til særlige elever. Her på skolen er der 
mulighed for at tale med en præst, alternativt henvises til Headspace. Anbefaling at kontakte 
fagbevægelsen omkring samarbejde om eksterne mentorer, hvis dette skal indføres. 
 

 



6. Skolesamarbejde 
Der er indgået samarbejde mellem de 7 MG-skoler om koordinering af hovedforløbsundervisning og 
specialefag, så undervisningen ligger forskudt, og evt. at køre det sammen. En ny hjemmeside er 
udviklet til at koordinere dette: http://specialefag.dk  
Det bemærkes at faglærte også kan tage specialefag som kursus. 

 
7. SKILLs (skole, lokale mesterskaber, nationalt) 

DM i Skills i Herning d. 18.-20. januar 2018. Forud skal skolen finde en konkurrencedeltager, som 
indstilles til en af de 6 pladser.  
Herningsholm har ”værtsrollen”, som Århus er inviteret til at dele, og har accepteret. Arb. gruppen 
består af Herning, Århus og en deltager fra Syddansk Erhvervsskole, som sad i arb. gruppen sidste år. 
En opgave er blandt andet at se på dommersammensætningen, samt sponsorater (kontakt til 
Lasertryk anbefales). Der er en bekymring omkring arbejdsmængden om opgaven. 
Sidste års afvikling var rigtig god og en stor del kan kopieres. Standen sidste år var flot, men anbefalet 
at der er blev vist nogle småfilm på storskærme om uddannelserne. 
I uge 33-35 er vi ude på folkeskolerne til SkoleSkills for 8. klasserne. Mediegrafikerne kommer ud 
sammen med el og tømrer. D. 7. sept. afholdes Skillsdagen, hvor finalerne afholdes for SkoleSkills. Til 
denne dag er der en lærer-lounge, hvor folkeskolelærerne mødes med erhvervsudd. Lærerne og vi 
kan fortælle om uddannelserne, samt vores tilbud om undervisning af folkeskoleelever.  

 
8. Opsøgende arbejde grundforløb AUB midler 

I 2. halvår 2016 og januar 2017 havde vi AUB-midler til opsøgende arbejde. Dette har givet 4 
praktikpladser. Udfordringen var at kunne afse den nødvendige tid, da afdelingen var under pres 
bemandingsmæssigt. Der har efterfølgende været efterspørgsel på VFU-pladser. 
 

9. Elevtrivselsundersøgelse og virksomhedstilfredshedsundersøgelse 
Meget tilfredsstillende ETU i 2016, dog markering på lokaler (Nørholmvej) samt koblingen mellem 
skole og virksomhed. Virksomheden informeres omkring hvad der ligger på skoleopholdet i 
forbindelse med indkaldelsen, samt projekter m.m. Kontakten med virksomhederne er primært i 
dialogen omkring tidspunkt og nødvendighed af skoleophold, ikke indhold. Forslag om udarbejdelse 
af plakat til praktikvirksomhederne der illustrerer indholdet i uddannelsen og progressionen. 

 
10. Skolepraktik – status og udfordringer  

D.d. 21 elever; 13 elever har været i VFU her i foråret, hvoraf 3 er endt i restlære. På det sidste år har 
alle elever undtagen 8 været i VFU. 
Pr. 1.-1. ændres ordningen til at hedde VFP – Virksomheds Forlagt Praktik, som max er 1 måned og 
max 2 gange i løbet af elevtiden. 
Konkurrencen fra Multimediedesigner omkring praktikpladser mærkes tydeligt. 
4 SKP-elever har netop været til svendeprøve, hvor der er givet 2 x 12, 1 x 10 og 1 x 7. 
SKP-lokalet er blevet opdateret i forbindelse med flytningen bl.a. med mere udstyr.  
Der er indført nogle ”stop-prøver” undervejs for at løbende at vurdere SKP-eleverne på deres 
faglighed og praktikpladssøgning. 
Der er masser af opgaver til SKP-eleverne primært interne opgaver for skolens afdelinger, samt lidt til 
sportsforeninger o.lign. Flytningen til Next Level har givet nye ”kunder” blandt HTX, ligesom der er 
etableret samarbejde med Detail SKP omkring produktion af plakater til salg og markedsføring af 
butikken samt etablering af hjemmeside ligesom http://grafiskskp.dk/elever.php  
Der er opmærksomhed på at det ikke må være konkurrenceforvridende. 

 
11. Kommende møder 

Fredag d. 8. december kl. 9.00 – 11.00 i Handelshuset, lok. 2.202 

http://specialefag.dk/
http://grafiskskp.dk/elever.php


 

 
12. Evt. 

Kort evaluering af Svendeprøveafslutningen. Positiv tilbagemelding, inddrag evt. fagforbund, så der er 
flere der deltager. 

 
 
 
 


