Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg (LUU)
Mandag den 11. maj 2020 via Miscosoft Teams
Tilstede: Charlotte Witt, Finn Sølvdahl, Henriette Hansen, Per Nedergaard Nielsen, Aino Schriver og Stine
Palmelund Klejstrup
Ikke tilstede: Niels Flemming Hansen, Poul Iversen, Anders Freund, John Bille, Ulrich Skytte og Nanna
Holmgaard
Referent: Stine Palmelund Klejstrup

Status i forhold til Corona situationen og hvordan skolen har tacklet det.
Charlotte orienterer om, at underviserne har tacklet opgaven med den virtuelle undervisning på bedste vis.
Allerede på dag 2 efter nedlukningen var der etableret virtuelle klasserum og undervisning. Der har været
tale om en stejl læringskurve for mange undervisere.
Det er dog en periode, der har været hård for mange elever og nogle elever er særlige udfordrede i tiden,
hvor de skal arbejde hjemme.
Vi har lært meget af situationen og har også haft mulighed for at tænke i nye baner ift., hvordan der
fremadrettet kan udvikles virtuelt undervisningsmateriale og webinarer.
EUX2 eleverne er inde på skolen to gange om ugen for at modtage fysisk undervisning forud for deres
eksamener.
Årskarakterer bliver omskrevet til eksamenskarakterer og EUX2 eleverne skal kun eksamineres i én mundtlig
eksamen; deres erhvervsområdeprojekt og op i skriftligt engelsk og dansk.
Translokationen bliver afholdt klassevis i år og ved EUX’ernes afsluttende eksamen, er der mulighed for at
medbringe 4 gæster. Vi vil forsøge at gøre afslutningen så festlig som muligt.
På hovedforløbet er der blevet åbnet op for de elever, der har mindre end 12 mdr. tilbage af deres
hovedforløb. Første fagprøve er afholdt. Det er vigtigt, at skolen udstikker tydelige regler og retningslinjer
for hvordan fagprøve og undervisning afholdes, så skolen kan imødekomme sundhedsstyrelsens krav for at
undgå smitte af COVID-19.
EUD elever og EUX1 elever forventes at kunne starte op med den fysiske undervisning i løbet af uge 21.
Ligesom ved de øvrige elever, vil der være tilbud om fysisk undervisning 2 dage om ugen. De resterende dage
arbejder eleverne hjemmefra, hvor de modtager virtuel undervisning.
Praktikcentret har det sidste kvartal lykkedes med at få 4 elever ud i delaftaler på detail, hvilket er et positiv
tegn. Vi har også lykkedes med at få 2 elever i delaftale på kontor, hvor den ene er fortsat i restlære, hvilket
vi også håber, den anden elev gør.

Real Deal er i gang med at teste deres webshop – interne kunder fra Campus Vejle.
I praktikcentret er der pt. tilmeldt 57 hovedforløbselever. 15 på kontor og 42 på detail.
Praktikcentret åbner op for fysisk fremmøde fra uge 21.
Nyt fra praktikafdelingen
Nye tider giver muligheder for nye tilbud og i de sidste par uger, er der arrangeret tilbud om online jobdating
for virksomheder og elever. I alt 6 virksomheder har medvirket ved de online jobdating sessions, der kører
via Microsoft Teams.
Vi har de seneste år haft en utrolig flot overgangsfrekvens fra grundforløb til hovedforløb for vores EUX
elever. Dette bliver desværre ikke tilfældet i år. Mange af eleverne har mistet modet ift. at søge en elevplads.
Eleverne påvirkes af mediernes fremstilling af arbejdsmarkedet under COVID-19.
Dette medvirker til, at de i stedet søger ind på de videregående uddannelser.
Stine oplyser, at hun har været rundt i klasserne for at orientere om, at der stadig er mange elevpladser at
søge. På trods af nedskæringer og i værste tilfælde konkursbegæringer, er der stadig mange virksomheder
der efterspørger elever.
I perioden har skolen kun modtaget én ophævelse af en uddannelsesaftale, med COVID-19 som direkte årsag.
Der har den 6. maj været arrangeret webinar fra HK for alle elever, der afslutter EUX og EUD Her kunne
eleverne høre lidt om, hvad HK er for en størrelse og ikke mindst få indsigt i, hvad de kan bruge HK til før,
under og efter deres elevtid. Et rigtig godt webinar som vi gerne vil gentage næste år.
Nyt fra kursuscenteret
Kursuscentret er pt. hårdt ramt økonomisk og har måtte aflyse de fleste kursusforløb. Lige nu køres der kun
forløb for to virksomheder, bl.a. Fertin Pharma.
Hvordan ser det ud hos LUU medlemmerne og hvordan takler virksomhederne situationen?
Finn meddeler at et nyt IT system har været medvirkende til at organisationen har været fuldt omstillingsparat og at alt arbejde er blevet varetaget fra de ansattes hjemmekontorer.
De første 14 dage var der utrolig mange henvendelser grundet COVID-19. Herefter har der været overraskende stille.
Finn fremhæver, at online møder er bedst til énvejskommunikation og at det har visse
begrænsninger af afholde møder online.
Kontoret er åbnet op fra d.d.

Per orienterer om at virksomheden har været godt gearet til nedlukningen og etableringen af hjemmekontorer for de ansatte.
Der analyseres meget på, hvad der sker på kundeområdet og Per oplyser, at han forventer senfølger hos
deres kunder – noget som også vil påvirke virksomheden.
Henriette fremhæver, at det har vist sig at være mere vanskeligt at åbne op end at lukke ned.
Virksomheden åbnede forrige uge og øger hele tiden antallet af ansatte, der kan komme tilbage på
arbejdspladsen. Dette medvirker også til, at der er mange praktiske ting at tage hånd om.
Nye mødedatoer næste skoleår
Mandag den 28. sept. kl. 15-17.00 på Campus Vejle
Mandag den 11. januar kl. 15-17
Mandag den 17. maj kl. 15-17
Evt
Charlotte orienterer om, at EUX uddannelsen er tilbage under hendes ledelse og alt omkring erhvervsuddannelserne nu igen ligger under hendes regi.
Rektor for HHX, HF er afskediget og indtil videre er det skolens direktør Morten Weiss, der leder
gymnasieafdelingen.
Der er ledige pladser i LUU, idet Lis er gået på pension. Herudover skal der muligvis findes et nyt medlem i
stedet for Niels Flemming Hansen, der pt. er optaget af hans rolle som Folketingsmedlem.

