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Referat Praktikcenterråds møde d. 19.09.2016 
 

1. Skolepraktikken i tal, den aktuelle situation 
Rasmus Bendtsen gennemgik den nye fordelingsnøgle, der i modsætning til den gamle 
viser skolepraktik situationens udvikling løbende over hele året og fordelt på fag. 
Derudover viser oversigten også, hvor mange af skolepraktikanterne der er nye optag, 
fra andre skoler, samt hvor mange der er EUX elever. Det er aftalt at hele 
forretningsudvalget fremover vil modtage opdateret oversigt hver måned, således 
udvalget kan følge udviklingen i skolepraktikanter løbende. Se vedhæftet oversigt. 
 

2. Herningsholm Praktikcenter v 2.0 
- organisering, in-house skp, tværfaglige projekter 
Herningsholm Praktikcenter har siden januar arbejdet med ny vision og strategi for 
Herningsholm Praktikcenter. Se vedhæftet strategisk intention. 
Første fase i arbejdet med af efterleve visionen, var at gøre op med omdømmet af 
skolepraktikken. Dette er blevet efterlevet ved i større grad at have fokus på elevens 
egnethed iht. EMMA-kriterierne, og på den måde pålægge eleven ansvaret og ejerskabet 
for egen uddannelse. Det har medført at Praktikcenteret afspejler det der forventes i et 
ordinærlæreforhold, dermed en oprydning i elever der ikke fordrede et godt 
uddannelsesmiljø. 
Endvidere er der blevet indrettet fysisk praktikcenter for smede og industritekniker 
uddannelsen, der tidligere var udlagt til Zülau A/S. Disse elever er siden 1. september 
blevet indfaset tilbage på skolen, hvor der er blevet tilrettelagt faglige kompetenceforløb 
med et praktikforløb i en virksomhed, i samarbejde med virksomhedscenteret.  
I skrivende stund arbejdes der på samme model for EL uddannelsen, hvor der er 
bevilliget én instruktør yderligere til at varetage den faglige dannelse. El uddannelsen er 
udfordret i og med det kan være svært at tilrettelægge ’’hands on’’ praktik på skolen. I 
den forbindelse arbejdes der nu med tværfaglige projekter, hvor det forsøges at opføre 2 
simohuse hvor tømrer, murer og elektrikere arbejder tværfagligt på byggeprojekter, i et 
forsøg på at afspejle det de vil møde i erhvervslivet inden for de rammer der er mulige i 
Praktikcenteret. 
På detail området er der ligeledes slået en ny stilling op på én instruktør, og der 
investeres i simo værktøj til eleverne, som man kender det fra handel. 
 

3. Afsætning, Foreningsarbejde, Nonprofit organisationer 
Udvalget anerkender at det vil være i alles interesse at praktikcenteret får mulighed for 
at udføre opgaver for foreninger og andre non profit organisationer, så længe der er tale 
om opgaver der ikke ville komme i udbud, og blive udført i erhvervslivet. Udvalget 
anbefaler at dette tages op med de lokale uddannelses udvalg, med henblik på at indgå 
en aftale.  
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4. Trepartsaftalen 
Der blev drøftet de centrale punkter i trepartsaftalen, særligt de nye forhold vedr. 
aftaletyper, og hvilke konsekvenser dette kan have for Praktikcenteret så som, 
oprustning i mandskab og kapabiliteter.  
 

5. Evt 
Der er aftalt en ny mødestruktur, med et stormøde årligt i december, hvor året rundes 
af, samt forventningerne til det kommende år. Derudover afholdet der 2 møder for 
forretningsudvalget i februar og august efter de store optage i skolepraktik. Rasmus 
Bendtsen indkalder til møderne for 2016-2017 inden udgangen af september. Det er 
aftalt at der forelægger en dagsorden 14 dage før møderne. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
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