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Herning den 2. februar 2017 

Referat 

  

Der indkaldes herved til møde i det lokale uddannelsesudvalg for P&U-uddannelserne ved 

Herningsholm Erhvervsskole 

 

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13.30 mødelokale 7.422 bag skolehjem 

 

Dagsorden:  

 
1. Velkomst v/ formanden 

2. Godkendelse af referat v/formanden 

a. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden kommentar. 

3. Orientering fra formanden 

a. Der har ikke været noget nyt fra sidste møde. Ingen nye godkendelser af 

praktikpladser.  

4. Orientering fra skolen på EUD området 

a. Industriteknik Søren 

i. Status elever og grundforløb m.v. 

1. Der er pt. 19 elever på GF2 hvor af der er 5 med aftale. På H2 har vi 

12 elever og på henholdsvis H3 og H3-talent har vi 15 og 18 elever. 

Og der er 5 EUX H3ér.  

ii. Aktivitetsniveau 

1. Vi arbejder stadig med etablering af vores 3D-printer rum. Dette skal 

integreres i undervisningen. Både i projekter og på sigt som et 

valgfrie specialefag.  

b. Smede Niels 

i. Status elever og grundforløb m.v. 

1. Der er ikke helt så mange elever som man kan håbe, men der 

arbejdes hård på at genskabe tilliden blandt de firmaer der har valgt 

at prøve andre skoler. Så det er både på GF og HF vi gerne vil have 

løftet elevtallet.  
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ii. Aktivitetsniveau 

1. Der bliver kørt en del opsøgende arbejde på firmaer i vores område. 

Vi har netop ansat to nye faglærer til afd. Det ser vi meget frem til.   

iii. Nye smedefaciliteter.  

1. Der er godkendt tegninger og budget til de nye faciliteter. Som det 

ser ud nu vil de eksisterende bygninger blive fjernet, og nyt opført. 

Der arbejdes på løsning af erstatningsværksted mens byggeriet 

foregår.  

5. Orientering fra skolen om SKP/AMU /efteruddannelsesområdet ved Leif Kloster 

a. Der er ikke mange SKP elever tilbage, ingen i smede afd. og 4 i industriteknik. På 

AMU-fronten er der fuldt booket på svejsekurserne og industriteknik kører i 

øjeblikket 8 ugers positivpakke forløb med 20 til 25 kursister hen over perioden. 

 

6. Eventuelt 

a. Ny dato blev fastlagt. Og indbudt.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Herningsholm Erhvervsskole 

 

 

Søren Steffensen  Niels Pank Hansen 

Uddannelsesleder  Uddannelsesleder 

Industriteknik   Smede  

 


