Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg (LUU)
Mandag den 28. oktober 2019
Tilstede: Charlotte Witt, Finn Sølvdahl, Lis Krøyer, Aino Schriver, Henriette Hansen, Poul Iversen,
Anders Freund, Nanna Holmgaard og Stine Palmelund Klejstrup
Afbud: Niels Flemming Hansen, John Bille og Ulrich Skytte
Referent: Stine Palmelund Klejstrup
1. Godkendelse af referat fra den 13. maj 2019
Referatet godkendt
2. Nyt fra Charlotte Witt – Forventede og faktuelle tal i afdelingen
Efter sommerferien er der startet 39 EUD Business elever op på GF1 og 27 EUD Business elever på
GF2. På EUX er der startet 80 elever og på andet år har vi pt. 87 elever hvoraf 13 afslutter til januar
og resten forventes afsluttet til sommer 2020.
Overgangskravene fra grundforløb til hovedforløb lå i sommers over landsgennemsnit, hvor mere
end 60 % af EUD Business eleverne havde tegnet uddannelsesaftaler og mere end 80 % af EUX
Business eleverne.
Mange elever i vores Åbent Læringscenter (ÅLC)
3. Ny strategi skal udarbejdes til 2020-2023 v. Charlotte Witt
a) Områder som bæredygtighed, iværksætteri og innovation og digitalisering skal være
gennemgående i alle uddannelser på Campus Vejle. På EUD og EUX Business arbejder alle
elever med innovation og iværksætteri.
b) Campus Vejle har haft besøg af Viden om Data der har kørt digitale undervisningsforløb for
eleverne. Her har der blandt andet været fokus på afsætning via de sociale medier.
Arbejdsmarkedet efterspørger digitale kompetencer og Campus Vejle ønsker at klæde
eleverne på i deres grundforløb. På EUX Business arbejder man på at etablere en web-shop
i samarbejde med skolens Praktikcenter og fysiske butik ’Real Deal.’
c) Bæredygtighed skal ind i businesscasene på uddannelserne og andre af FN s verdensmål vil
indgå i den kommende strategi.
4. Nyt fra Praktikafdelingen v. Stine P. Klejstrup
Campus Vejle har indgået et samarbejde med 15 andre erhvervsskoler i et AUB
projekt der skal sætte fokus på digital handel. Det handler både om at synliggøre det
nye speciale over for virksomhederne, men også at gøre eleverne bekendt med
uddannelsen og de muligheder der ligger i specialet.

Ved Socialfondsprojektet ’EUX -en del af svaret’ er der nu lavet en midtvejsevaluering, hvor
effekten af de opsøgende virksomhedsarbejde er blevet evalueret. Derved konstateres det, at det
er lykkedes at oprette mange nye praktikpladser i Region Syddanmark. Se vedhæftede artikel.
Siden sidste LUU møde, er 14 nye virksomheder blevet godkendte til at tage elever inden for
henholdsvis, detail, handel og kontor (se bilag), som fremadrettet sendes ud sammen med
mødeindkaldelsen.
Der er pr. 1. august ansat 2 nye i praktikcenteret, Thomas Enevoldsen som praktikvejleder og
Morten Goldmann i Real Deal (Butikken), som også er omkring vores talentelever på iværksætteri.
Begge har erfaringer fra detailverden og været omkring iværksætteri.
5. Sociale medier – hvordan vi strategisk arbejder med det v. Stine og Charlotte
Campus Vejle’s nye hjemmeside er gået i luften og har et nyt og dynamisk look, hvor man blandt
andet vil kunne se små film af elever. Herudover er der skabt stor fokus på at skabe trafik på de
sociale medier, særligt Facebook. Vi er opmærksomme på, at det ikke er de unge, men forældrene
der bruger Facebook. Facebook bruges til at vise et billede af hverdagen på henholdsvis EUD og
EUX.
6. Nyt fra kursuscentret
Udsat til næste møde.
7. Fælles tema. De unges robusthed, ud fra arbejdstager vinkel og uddannelsernes syn (alle)
Der var en god debat og indlæg omkring rubusthed eller mangel på samme hos de unge ved alle
fra udvalget. Vi kom omkring emner som trivsel, perfekthedskulturen og læringsfælleskaber.
Forskningsprojekt (VELUX-projektet) skolen deltager i handler om:
Tilhørsforhold, er jeg af værdi, hører jeg til, hvorfor skal jeg være her?
Målorientering, hvad er formålet med min uddannelse?
Beslutnings kompetence, er jeg i stand til at træffe de rigtige beslutninger og kan jeg se
konsekvensen heraf?
Et område som det er oplagt at tage fat i på et senere tidspunkt.
8. Eventuelt
Næste møde flyttes til kl.16.00 og afholdes v. Moss Copenhagen, Artvej 1, 7100 Vejle
(det er ved ude omkring Transportcentret).

