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Herning, den. 28 august 2017 
 
Referat Praktikcenterråds møde d. 28.08.2017 
 
 

1. Optagelsestallene juli 2017 (RBE) 
Optaget i skolepraktik juli 2017 udgør 139 elever, hvilket er en nedgang på 20 elever, 
sammenlignet med optaget juli 2016. Nedgangen skyldes primært at et større elevantal 
på det merkantile, ikke levede op til de gældende EMMA-kriterier for optagelse, samt 
Skive og Viborg selv har fået godkendelse til at være praktikcenter på området. 
Der er ligeledes en nedgang i elev antallet på tømrer uddannelsen på baggrund af, at 
Teknisk Skole Silkeborg er blevet praktikcenter. Endvidere er der en nedgang på 
tandklinikassistent og frisør optaget, som følge af en målrettet praktikplads indsats. 
 

2. Ny instruktør på industriteknikker –uddannelsen (RBE) 
Jens Peter Bach har fået ny funktion som skp-instruktør for industriteknik. Hans primære 
opgave er at assistere eleverne i erhvervelsen af praktikplads, samt assistere Zülau i 
gennemførslen af praktikmålene. 
 

3. Ny indsats på smede –uddannelsen (RBE) 
Eleverne trækkes tilbage fra Zülau til skolen med henblik på at producere diverse 
rulleborde og øvrig etableringsmidler til den nye smede bygning. Alle opgaverne tager 
afsæt i uddannelsens praktikmål. 
 

4. Drøftelse om produktion, salg af ydelser og produkter (NH) 
Grundet reducering af brugen af praktikaftaler forventes det at normering i 
praktikcenteret vil stige. Derfor vil produktion, detail salg, og salg af service ydelser indgå 
i praktikcenterets fremtidige strategi, for at kunne gennemføre skolepraktik af højeste 
kvalitet. Udvalgets medlemmer er opfordret til at overbringe overstående til deres 
bagland, således brancherne er orienteret. 
 

5. Opstart af skolepraktik på data & kommunikations –uddannelsen (RBE) 
Skolepraktikanterne har etableret eget it center, med støtte fra Herningsholm IT Center. 
Praktikcenteret samarbejder med Herningsholm IT Center der formidler opgaver jf. 
praktikmålene, samt praktikaftaler i virksomheder der serviceres af IT Centeret. Det er 
aftalt at opgaverne er af sådan karakter, det ikke har indflydelse ansættelser i 
Herningsholms IT Center. 
  

6. Evt 
Rasmus Bendtsen indkalder til stormøde. Der udsendes en doodle snarest til alle LUU 
formandskaber. 
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