Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg (LUU)
Mandag den 20. januar 2020
Tilstede: Charlotte Witt, Finn Sølvdahl, Lis Krøyer, Aino Schriver, Henriette Hansen, Anders Freund,
John Bille, Ulrich Skytte, Nanna Holmgaard, Per Nedergaard Nielsen og Stine Palmelund Klejstrup
Ikke tilstede: Niels Flemming Hansen, Poul Iversen og Lars O. B. Petersen
Referent: Stine Palmelund Klejstrup
1. Godkendelse af referat fra den 22. oktober 2019
Referatet godkendt
2. Virksomhedspræsentation af Moss Copenhagen v. Anders Freund
Vi fik en fin rundvisning i de flotte lokaler. Anders fortalte, at virksomheden har stort fokus på
bæredygtighed og digitale processer, der skal optimere den daglige drift. Moss Copenhagen er i dag
repræsenteret i 21 lande og fremover vil der ligeledes være fokus på at åbne nye butikker op i
udlandet.
3. Nyt fra Charlotte Witt
Selvevalueringen som er en del af skolens kvalitetssystem, blev præsenteret og vendt. Den afløser de
tidligere handleplaner for øget gennemførelse. Fremover er det blevet besluttet, at Campus Vejle skal
have mere fokus på at bruge de interne og eksterne data i forbindelse med Ministeriets fokus på at
opnå de målsætninger, der er på erhvervsuddannelserne. Der blev stillet spørgsmål fra LUU
medlemmerne om, hvordan der arbejdes med at fastholde elever.
Ny projektleder.
Der er pr. 1. februar ansat en projektleder i afdelingen, som kommer fra Videncentret Viden om Data
og har stor erfaring med at arbejde med digitalisering. Projektlederens opgaver er bl.a. at styre og
implementere Regionsprojekterne samt hjælpe undervisere med at igangsætte og udvikle digitale
forløb.

4. Nyt fra Praktikafdelingen samt Praktikcenter v. Stine P. Klejstrup
Praktikcentret er i sidste kvartal lykkedes med at få 4 elever ud i delaftaler på detail og 2 på kontor,
hvilket er et tegn på at virksomhederne er ved at åbne op for en ny type aftaler.
Siden sidste LUU møde, er der blevet godkendt 6 nye virksomheder inden for kontor, handel, detail og
event. Der blev spurgt ind til processen omkring virksomhedsgodkendelser.
Det Faglige Udvalg har lagt godkendelser af specialerne digital handel b2b og b2c samt
convenience og retail manager ud på de enkelte skoler. Dette gældende fra januar 2020.

Den 31. januar afholdes der Jobdating på Campus Vejle og i alt 23 virksomheder deltager. Dette er
rekordantal og et udtryk for, at virksomhederne godt ved, at der er rift om de bedste elever. Til
arrangementet er der hyret en fotograf, så vi kan få billeder op på vores nye hjemmeside, der kan
være med til at signalere vores tætte virksomhedssamarbejde.
5. nyt fra Kursuscentret v. Ulrich Skytte
Ulrich beretter om ca. 20.000 kursister på årsplan. Arla er pt. den største kunde, men herudover løses
også opgaver for Salling Group, Danish Crown og mange andre større virksomheder.
Herudover har Kursuscentret også løst opgaver for blandt andet Panayotis, hvor de har lavet et forløb
omkring salg og service.
Styrken ved kursuscentret er blandt andet de fleksible forløb, hvor der laves tilbud om undervisning
ude i virksomhederne. Blandt andet på skæve tidspunkter af døgnet, hvor man kan tilgodese, de
medarbejdere der arbejder om natten.
Kursuscentret bliver anerkendt igennem rigtig gode undervisningsevalueringer og den gode omtale
medvirker til at man har en positiv forventning til 2020.
Kursuscentret har haft et særdeles godt samarbejde med Kolding kommune, hvor forløb for ledige
akademikere, hvor de er blevet klædt på ift. erhvervsfaglige kompetencer. Kursuscentret ønsker et
tættere samarbejde med Vejle kommune og vil ligeledes gerne i dialog med HK ift. et samarbejde om
mulige forløb omkring akademi merkonom for ledige HK-medlemmer.
Kursuscentret har lånt ledergodkendelser fra UCL.
6. Evt.
Charlotte Witt oplyste fra det seneste besøg på NRF Retail messen i New York med en af
underviserne fra Campus Vejle og 24 andre deltagere fra erhvervsuddannelserne.
Her var det stort fokus på digitalisering ud i detailbranchen.

