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REFERAT 
Det lokale uddannelsesudvalg for Kontor og Handel samt HAKL-udvalget 
ved Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
Torsdag den 5. maj 2022, kl. 8:15 – 9:45 
 
 
Deltagere: Inger Stranddorf, Mona Syndergaard, Jacob Ø. M. Hansen, Pia Vels Bruhn, Pia 

R. Schou, Kim Laugesen, Lisbeth Kiilerich, Majbrit Vestergaard Lambæk, 
Simon Holm. 

Afbud:   Lone Malmdorf, Martin L. Holmgaard, Kirsten York Helms  
 
Referent: Lone B. Kristensen 
 
 
Dagsorden for mødet: 
 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra den 23. februar 2022 
3. Valg af formand og næstformand for kommende periode 
4. Meddelelse/orientering fra: 

1. Formanden 
2. EUD/EUX-business  
3. Elevrepræsentanten 

5. Orientering fra virksomhedscentret 
6. Status på Praktikpladssituationen 
7. Godkendelse af ny forretningsorden for udvalget 
8. Praksisbeskrivelse: Planlægning og tilrettelæggelse af eksamen og grundforløbsprøver 
9. Eventuelt 
 
Vi startede med en kort præsentationsrunde, da der er kommet en ny elevrepræsentant. 
 
Mona Syndergaard: Uddannelseschef for EUD/EUX Business 
Inger Stranddorf: Formand for HK Stat 
Majbrit V. Lambæk: UU- Vejledningen Herning Kommune 
Jacob Ø. M. Hansen: UU – Vejledningen Ikast – Brande Kommune 
Pia V. Bruun:  HR Consultant Kvik Køkkener 
Kim J- Laugesen: Uddannelseskonsulent 
Simon Holm:  Elevrepræsentant 
Pia R. Schou: Sektionschef Bilka Herning 
Lisbeth Kiilerich: Medarbejder ved HK 
Lone B. Kristensen Referent, receptionist/sekretær på HHX+EUD/EUX Business i Ikast 
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Ad 1 / Valg af ordstyrer 
      Inger Stranddorf 
 
Ad 2 / Godkendelse af referat 
      Referatet blev godkendt. 
 
Ad 3 / Valg af formand og næstformand for kommende periode 
  Udsættes til næste møde 

 
 

 
Ad 4 / Meddelelse/orientering fra: 

1. Formanden 
Inger sidder ikke i skolens bestyrelse mere, da hun nu sidder i bestyrelsen ved UCH i 
stedet for. 

      
2. EUD/EUX-business  
Vi har haft et lavt frafald på kun 5 elever. Vi har flyttet fokus fra et konkret fraværs timetal 
eller %, og kigger i stedet på om det er reelt muligt for eleven at gennemfører. 
Vi er bekymrede for en del af eleverne og Mona har sammen med studievejlederen 
afholdt bekymringssamtaler med 15 elever, og det har resulteret i en udmeldelse. 
Der er blevet sat intensivt ind med mentorstøtte, lektiecafe for EUD-eleverne og EUX-
eleverne følger de op på i næste uger. Fredag skal de have afleveret tilmelding til 
studieåret, hvorefter underviseren afgiver studieegnethedsvurdering, og så tager 
studievejlederen og Mona igen samtaler med dem, som skal vejledes til at stoppe som 
EUD-elever og lærepladssøgende. 
 
Vi har lige haft en valgfagspræsentation, hvor vi bl.a. havde inviteret Per Bomholt fra 
Bestseller, samt en af Bestsellers salgselever, der sidder med det tyske marked, for at 
slå et slag for at få eleverne til at vælge tysk, og man må sige det har hjulpet, for der er 
på nuværende tidspunkt 19 der har valgt tysk næste år, - så det virker. Vi har desuden 
lavet samarbejde med teknisk EUX om at merkantile EUX-elever kan få matematik B hos 
dem, hvis man vil have det i stedet for Virksomhedsøkonomi B. Pt. har 1 elev valgt dette. 
 
På studieåret, har de afleveret EOP - erhvervsområdeprojekt og fagprojekter i informatik 
og virksomhedsøkonomi, som er adgangsgivende til eksamen, alle fik afleveret, men der 
er stadig nogle enkelte elever de er i tvivl om, hvorvidt de består. 
Eksamen offentliggøres på fredag for STUK’erne, hvor de er reduceret med 2 
eksamensfag, pga. corona, hvilket gjorde at nogle elever blev lidt hvide i hovedet, da de 
havde håbet de kunne komme til eksamen og få en højere karakter, men nu er det deres 
standpunktskarakter der bliver gældende.  
 
I Ikast går det stille og roligt, med et jævnt optag, både i flex og med mesterlæreeleverne. 
Størstedelen er efterhånden online elever. 
 
Lærepladssituationen afspejles også i optaget på vores hovedforløb, som generelt ser 
rigtig fint ud. I foråret reducerede vi optaget på detail til 1 årligt optag, til gengæld 
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arbejder vi hårdt på at cykelhandleruddannelsen kommer godt op, for derved at få vækst 
på detail.  
På alle øvrige uddannelser oplever vi vækst, selv administration der ellers har været 
nedadgående/ stagneret i en årrække. 
Handelsuddannelsens indkøbsspeciale var vi ved at nedlægge for nogle år siden, og det 
ser efterhånden rigtig godt ud, så her kigger vi på behov for eventuelt ekstra optag. 
 
Vi har meget få elever tilbage i skolepraktikken (skoleoplæring) som om lidt 26 elever 
(Detail: 12, Handel: 1, Digital Handel: 9, Kontor: 5). 
Vi ser løbende på hvordan vi kan tilføje aktiviteter til medarbejderne og i faciliteterne. Vi 
udviklede GF+ tidligere på foråret, hvor der endnu ikke er tilmeldt eleverne, men er klar 
med løbende optag på dette, men ser også på hvordan de kan bidrage med at 
understøtte grundforløbseleverne i lærepladssøgning, lektiecafé m.m. Vi ved at der bliver 
behov for rammerne og medarbejderne, når konjunkturerne vender, så det er vigtigt at 
fastholde medarbejderne nu med andre opgaver. 
 
Som partnerskole i Viden om Data har vi fået en servicerobot – Sally, der dels skal tage 
imod gæster og hovedforløbselever i indgangen og dels bruges til at undervise i 
programmering. Vi får desuden et klassesæt VR-briller til at lave anderledes virtuel 
undervisning. I uge 26 har vi pædagogiske dage, hvor vi blandt andet kommer til at 
arbejde med begge dele. Vi ser især mulighed for at bruge det til GF1 hvor der skal laves 
film ude i hovedforløbsvirksomheder, så eleverne får en bedre introduktion til de 
forskellige uddannelser og specialer men også til flere grundfag på grundforløbet og til 
hovedforløbet. Derudover tænker vi at lave en præsentationsfilm af vores 
Skoleoplæringsafdeling, så når der er infomøder på andre skoler, kan interesserede få 
en virtuel rundvisning. Vi glæder os meget til at komme i gang med at bruge udstyret. 
Vi har nedsat en udviklingsgruppe til at udvikle et nyt GF2 EUD-forløb med opstart i 
januar 23. Gruppen skal med udgangspunkt i forskning omkring unge med diagnoser 
udvikle et helt nyt forløb, hvor ALT kan endevendes og gøres anderledes (inden for 
bekendtgørelsens rammer). Vi VIL lykkes bedre med den elevgruppe. 
 
Søgningen til GF1 er for 2. år i træk dalende, hvilket selvfølgelig er yderst bekymrende. 
Vi håber at det vil vende næste år, hvor årgangene som skal søge ind alle har været på 
regulær brobygning og intro. 
GF1:  pt. 52 tilmeldte + yderligere 4 på vej ind (2021: 63 / 2020: 81) 

 Ingen søgning til GF1 i Ikast, så dette udbydes ikke fremadrettet. 
GF2: 4 tilmeldte. Der oprettes ikke hold i Herning, men køres i Flex i Ikast                               

(2021: 9 / 2020: 24) 
      EUX-studieår:  forventer 59 elever (2021: 76 / 2020:  62) 

 
Bilag: Statistik 

 
 
3. Elevrepræsentanten 
De skal holde fest på fredag, der er tilmeldt 80 elever ud af 154 mulige, det er en 
temafest, hvor hver klasse har valgt sit eget tema, det er gevinster til både bedste 
udklædte enkelt person og til bedste klasse. 
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Ad 5/ Orientering fra virksomhedscentret 
Virksomhedscentret har lige færdiggjort et projekt de har haft sammen med Erhvervsrådet og 
jobcentret. 
Virksomhederne kan ikke forstå de ikke får så mange ansøgninger, dette skyldes bl.a. at 
eleverne ikke søger nok. 
 
Eleverne har været i en 3 dags praktik, hvor Kim var rundt og besøge dem, og eleverne fandt 
ud af at skole og arbejde er 2 vidt forskellige ting 
 
Lone M. har også arrangeret en bustur, hvor eleverne var rundt og besøge 8-10 butikker, 
flere af eleverne har efterfølgende været til samtaler og flere af dem har allerede fået en 
læreplads i en af butikkerne. 
 
Sidst vi havde møde, var Lone og Kim optaget af et Jobdating arrangement på skolen, det 
var en stor succes, da der var mange flere virksomheder end der plejer at være. Flere elever 
blev interesseret i job inden for spedition. 
 
De har søgt midler til et nyt AUB-projekt. 
 
 
  
Ad 6/ Status på Praktikpladssituationen 
32% af STUK eleverne har fået en læreplads, 11 % vil læse videre og en del vil tage et 
sabbatår. 
 
Ad 7 / Godkendelse af ny forretningsorden for udvalget 
Inger prøver at kontakte Kaj Østergaard, for at høre om han kender en er kunne tænke sig at 
være med i LUU Udvalget. 
Mona og Inger arbejder videre med forretningsordenen. 
 
Ad 8 / Praksisbeskrivelse: Planlægning og tilrettelæggelse af eksamen og   
grundforløbsprøver 
Se vedhæftede Power Point 
 
 
Ad 9 / Eventuel  
Næste møde den 31. august. 9:45 – 14:00  
(Stormøde og møde i de enkelte LUU & Hakl udvalg) 
 

 
 


