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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt 
HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. 
Tirsdag den 23. maj 2017 kl. 8.30 

 
 
Deltagere: Ervin Gam, Inger Stranddorf, Susanne Sommerlund, Kaj Østergaard, 

Inger V. Rasmussen, Susanne Sommerlund, Marie Louise Arenbrandt, Kim 
Laugesen, Mona Syndergaard, Pia Bej Sørensen 

 
Afbud: Marie Louise Arenbrandt  
 
Referent: Pia Bej Sørensen 

 

 

Ad. 1 / Valg af ordstyrer: 

 Ervin Gam blev valgt  

 

Ad. 2 / Godkendelse af referat fra den 8. februar 2017 

  
 Referatet blev godkendt 
 

Ad. 3 / Orientering om EUD/EUX Business 

Optag på EUD/EUX – tal fra andre skoler: Holstebro, Viborg, Silkeborg og 
Ringkøbing/Skjern. 

Mona gennemgik proceduren for tilstedeværelse på grundforløbet. 
Ved 10 timers fravær er det kontaktlæreren, der tager samtalen med eleven - ved 20 
timers fravær er det vejlederen og ved 30 timer er det Mona. 
Der bliver lavet særlige aftaler med de elever som har eller er udsat for specielle 
udfordringer i deres liv ved disse samtaler. De andre elever som kommer til samtale 
får fastere rammer, de skal holde sig inden for. Denne måde har bevirket, at frafaldet 
er væsentligt lavt. 
 
De eksamensadgangsgivende dokumentationsopgaver skal afleveres i disse dage, og 
det kan bevirke yderligere frafald. 
 
Problematik blev drøftet omkring elevernes manglende motivation til at søge mens de 
går på grundforløbet.  
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Pr. 1.-8. 2017 har flere skoler fået godkendelse til hovedforløb. Særligt på detail kan 
det mærkes med Skive og Vejle, der selv kører deres elever. 
Udvikling af et godt og stærkt tilbud skal beholde de unge i Huset. Dette har også 
virkning på lærestaben ex.vis flex lærere underviser kun på flex og hovedforløbs 
lærerne underviser kun på hovedforløb samt de ny ansættelser og fastansættelser af 
timelærere der har været i den sidste tid vil styrke læreteamet. 
Styrkelsen er mundet ud i udviklingen af grundforløbene vil blive mere projekt 
orienteret, dvs at der vil blive flere helheds og tværfaglige projekter. 
De nye teams er udviklet således, at når eleverne starter til august, så er det nye 
tider for dem. 
Håbet er at grundforløbet vil blive lige så dygtige til gruppe/team opgaver som dem 
som går på HHX. 
 
Brobygning og Introkurserne skal have en bedre opfølgning. Dette er stadig i 
tænketank. 
 
Elever med studentereksamen (STX, HHX, HF) må fra 1.-8. 2020 kun have en læretid 
på 1 år. Overvejelser omkring hvordan praktikvirksomhederne reagerer på dette, og 
særligt, hvis det ikke er lykkedes at tiltrække EUX-elever til at tage praktikpladserne. 
 
Der blev drøftet Trainees og hvorledes de ikke får noget bevis for det, de har lært af 
kompetencer og i forhold til almindelige elever som får deres uddannelsesbevis. 
Inger S. ønsker dialog omkring disse. 
 
Inger S. fremsatte ønske om, at følge undervisningen i en klasse. Der blev derfor 
taget beslutning om at sætte ekstra tid af på næste LUU møde, så alle deltagerne 
kan følge en klasse i en lektion. Her skal der også være mulighed for dialog med 
eleverne. 
 
Elever med studentereksamen (STX, HHX, HF) må fra 1.-8. 2020 kun have en læretid 
på 1 år. Overvejelser omkring hvordan praktikvirksomhederne reagerer på dette, og 
særligt, hvis det ikke er lykkedes at tiltrække EUX-elever til at tage praktikpladserne. 
 
Inger S. omtalte dagen i Holing som en rigtig god dag. Der var oplæg fra UU samt 
stande hvor man kunne møde forskellige virksomheder. 
Der blev drøftet hvilke virksomheder der kunne inviteres med næste gang. Ex.vis DK 
Company, Bilka, Coop Kvickly, Alpi, Systemtransporter, Kyocera Unimerco og Jysk. 
 
Mona informerede, at der pt var optaget 3 GF 1 klasser. 
 
Fra næste skoleår bliver det tvungne valgfag på EUX Studieåret tysk i stedet for 
erhvervsret. 
 
Oversigterne blev gennemgået af Pia. Der blev vedtaget at skifte Ringkøbing/Skjern 
ud med Campus Vejle. 
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Ad. 4/ Orientering fra virksomhedscenteret  

Kim orienterede om, at han, i år, ikke har været ude i klasserne men har benyttet sig 
af sms service i stedet for. Han vil dog ud i klasserne næste gang, da de unge ikke er 
så gode til at komme ud og søge. 
Kim fortalte, at han har været meget rundt i virksomhederne sammen med 
Erhvervsrådet og jobcenteret hvor efteruddannelse og voksenuddannelse har været 
emnet. Når Kim også har været rundt og godkende virksomheder får de også en lille 
snak omkring disse ting. Der er meget stor uvidenhed hos virksomhederne i forhold 
til efteruddannelse samt at få deres ufaglærte medarbejdere over 25 år til at blive 
faglærte. Når de er over 25 år skal der foretages en RKV for at afklare deres 
erfarenhed og opnåede kompetencer i deres arbejdsliv og hvilken indflydelse kan det 
havde hvis de vælger at blive faglært. 
 
Kim har været til RA møde. Der er mange KVF millioner stående. Udfordringen er, at 
de ansatte ikke vil tage efteruddannelse. 
 
Jobdating er afholdt i marts, hvor ca 8 virksomheder deltog. God stemning hvor flere 
samtaler blev sat i stand. Efterfølgende er 4 uddannelsesaftaler blevet skrevet under. 
Næste år vil dette blive afholdt tidligere. 
Ervin foreslog også speed dating. 

 

Ad. 5/ Status på skp 

  

- 

Ad. 6/ Status på Handelshuset 

  

Man er flyttet ind nu. Punktet slettes derfor fra næste gang. 
 

Ad. 7/ Ansøgning af midler til opsøgende arbejde og udvikling 

 
 Der søges om et nyt AUB projekt, hvor der skal fokus på handelsuddannelsen som nu 

er blevet en fordelsuddannelse. 

 Der skal laves praktikcoaching med den baggrund at de unge mennesker/elever 

søger for lidt – er ikke aktive nok med at søge elevpladser. Dette er der søgt 180.000 

kr til. 

 Susanne fortalte også, at mange ikke var klar over, hvad handelsuddannelsen 

indeholdt og at det var en form for en ”hemmelig” uddannelse. 



Hovedadministration
Lil lelundvej 21

DK-7400 Herning

+45 7213 4500

www.herningsholm.dkAL POST BEDES SENDT TIL HOVEDADMINISTRATIONEN

 

 4 

  

 Der er søgt i Regionen om et Udviklingsprojekt som skal vare 2 år. Dette projekt går 

ud på at gøre grundforløbene mere synlige. Knytte tættere bånd i undervisningen i 

mellem eleverne og virksomhederne. 

  

Ad. 8 / Eventuelt  

  

Næste møde er 21. september 2017 fra kl. 8.30 til kl. 10.00 LUU møde.  
Fra kl. 10.00 til 12.00 - klassebesøg 

  

  
  


