Referat
LUU mødet den 3. marts 2021
Afbud til mødet: Per og Niels Flemming, Poul og Stine.

1. Nyt fra Campus – EUD og EUX, herunder også hjemsendelsesperioden ved Charlotte Witt
Anders Freund er desværre trådt ud af udvalget pga. manglende tid, det er meddelt det faglige udvalg.
Mange elever har gennemført grundforløb1 på EUD og EUX (første halve år) på trods af Coronaen.
Optaget pr. 1. marts 2021 er på: 30 elever til EUD og 70 elever til EUX, dvs. samme optag som sidste år.
Vi forventer at starte 5 klasser til august.
Der er lavet mange tiltag siden sidst, bl.a. en del film og opslag på de sociale medier målrettet de kommende
unge og forældre. Åbent hus arrangementerne blev i år gennemført virtuelt.
Eleverne er ved at være brugte bag skærmen, kontaktlærerne er i tæt dialog med dem. Vi laver individuelle
trivselssamtaler med alle elever. Projekter og virksomhedssamarbejdet er blevet gennemført til trods for at
det sker on-line.
Vi har pt. 5 elever siddende fysisk på skolen, som modtager virtuel undervisning sammen deres klasse.
Der lægges pauser ind i løbet af dagen og dagene kortes af for eleverne. Vi mangler det sociale og håber på,
at vi snart får lov til at vende tilbage igen.
2. Kursuscenteret Campus Vejle virksomhedsoverdrages til IBC Kurser ved Ulrich Skytte
Skolens øverste ledelse og bestyrelsen har besluttet af lukke kursuscenteret. Det blev besluttet på
Bestyrelsesmødet den 22. december 2020. De ansatte fik beskeden i starten af 2021.
I løbet af januar 2021 blev der indgået en aftale med IBC om, at kursuscenteret bliver overdraget til IBC den
1. april 2021, herunder uddannelsesleder, konsulenter og medarbejdere. De ansatte kommer godt videre.
Finn Dyhre Hansen er i gang med at udarbejde kontrakten for virksomhedsoverdragelsen.
Ændres kursusudbuddet fremadrettet? Det går ikke ud over virksomheder og private borgere.
Kursusudbuddet fortsætter uændret.
Campus Vejle har fortsat SAP kontrakterne og konsulenterne, de kan ikke overdrages til 3. part. Der er lavet
et driftsselskab mellem Campus Vejle og IBC. Skal Virksomhederne i Vejle til Kolding for at få undervisning?
IBC er som udgangspunkt interesseret i at det foregår i Kolding i deres bygninger og af hensyn til deres
kantinedrift.
Fremadrettet kan man forvente at f.eks. frontmedarbejder HK medlemmer fra Vejle kan få kurser i Vejle.
SAP vil foregå i Vejle. De store virksomheder vil foregår i Kolding fremadrettet.

3. Status fra praktikcenteret (bilag sendes ud fredag inden mødet).
Der er 69 elever i praktikcenteret og ingen elever er ude i VFP, da eleverne er hjemsendte. På detail er man
positiv overrasket over, at nogen stadig kommer til samtale – også ved de nedlukkede butikker. På
kontorsiden har vi få elever, de kommer hurtigt ud i lære.
Der startede 14 detail – og 7 kontorelever op online mandag den 22. 02.2021 – det var en anderledes
oplevelse, men alle mødte op på teams og blev klædt på til at starte på arbejde.
Vejlederne fra praktikcenteret er telefonisk i kontakt med eleverne og følger op på deres trivsel.
4. Praktikvejledning ved Stine (udsætte til næste møde)
5. 3. partsaftalen, Charlotte Witt redegør for status på området.
Punktet kommer på igen til maj mødet, hvor vi håber at være samlet fysisk, og dermed også bedre kan
diskutere emnet i udvalget.
Aftale indgåelse mellem elev og virksomhed, her er målsætningen på EUD GF2:
60% efter 15 uger
80% efter 20 uger
(på EUX/EUV er tallene ikke på plads endnu):
Det kommer skolerne til at blive målt på og der er en indfasningsperiode, inden det træder i kraft. Vi går nu
i gang med at se på, hvordan vi kan arbejde det ind i uddannelserne, bl.a. på en pædagogisk eftermiddag i
afdelingen.
Erhvervsskolerne og de faglige udvalg får et større ansvar for, at eleverne får en læreplads
Større ansvar over på skolerne, for de elever der ikke selv kan finde en elevplads.
Faglige udvalg får større rolle i forhold til at skaffe flere lærepladser og øget tiltrækning af elever.
Frafaldet er højt (Ikke mange ændringer siden 2011 tallene, for erhvervsuddannelser lå på 45 % og en
tredjedel i overgangen fra grundforløb til hovedforløb).
VI bliver pt. inviteret med på møder fra de faglige udvalg. Vi har deltaget på møder med detail og handel og
været til et med kontor, som havde udvalgt nogle skoler og midt i marts bliver det på det offentlige
kontorområde.
Erhvervsskolerne har entydigt ansvar for at fremskaffe lærepladser til elever, der ikke selv kan
Tilrettelægge lærerpladsopsøgende, formidlende og matchende indsats fra start af GF2
Formidle/matche ledige lærepladser
Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Det kommer fremover til at hedde læreplads.
6. Evt.
Henriette orienterede om, at CD Global s internationale del pr. 1. marts er overtaget af Key Loop, et privat
amerikansk investeringsfond, som nu er hendes og Pers arbejdsgiver.
Referent
Charlotte Witt

