Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg (LUU), mandag 23. maj 2022
Til stede: Finn Sølvdahl, Anne-Mette Grønfeldt, Poul Iversen, Christian Mejdal Brødsgaard, Henrik
Baagøe Fredløkke, Andreas Kiis Antonsen (gæst), Charlotte Witt og Stine Klejstrup
Referent: Stine Klejstrup

Præsentation af nyt medlem: Henrik Baagøe Fredløkke
Bosat i Vejle, men kommer oprindeligt fra Svendborg. Ansat på Lego som
produktionsplanlægger og TR. Næstformand i HK Privat Sydjylland. Medlem af bestyrelsen
på Campus Vejle.
Godkendelse af referat
Referatet godkendes.
Herunder opfølgning på ”endags praktik” for eleverne på EUD fra sidste referat.
EUD-eleverne har været i praktik fire dage i uge 8 og efterfølgende hver onsdag frem til
deres grundforløb afsluttes. Dette har overordnet set været en succes og et par af eleverne
har fået tilbud om elevplads i den sammenhæng.
Charlotte orienterer John Bille om hans udmeldelse af Udvalget.
Finn gør opmærksom på, at formandsposten skal videregives efter sommerferien til
arbejdsgiversiden. Poul Iversen ønsker ikke at overtage formandsposten og opfordrer til at
der peges på en anden.
Nyt fra Skolen ved Charlotte
Efter sommerferien starter der 1 EUD-klasse og 3 EUX-klasser. Herudover har vi 3 2.års
klasser på EUX. Sidst har vi elever i Åbent Læringscenter. Dette er typisk ældre EUD-elever
samt studenter. Herudover laves der realkompetencevurderinger og generel vejledning
omkring uddannelse for voksne.
Skolen har fokus på virksomhedsprojekter og arbejder med temaer som f.eks.
bæredygtighed. Virksomhedsprojekterne dominerer hele grundforløbet på EUD og EUX.
Der kigges løbende på bemandingsressourcer men optaget efter sommerferien er som
forventet på de unge og lidt lavere på de voksne. Generelt er der et lavere optag på
Ungdomsuddannelserne i Vejle kommune.
EUD/EUX og Åbent Læringscenter status på elevtrivsel-skolemiljøindsatser

Der kigges pt. en del på skolens fysiske rammer. Som elevrådsrepræsentant har Christian
deltaget i et møde med en arkitekt for at se, hvordan man kan optimere skolens fysiske
rammer. Blandt andet med belysning, bordfodbold og udearealer hvor der kommer stole
og borde til et ”hangout- område for eleverne.”
Skolens elevråd har også været inddraget i spørgsmål omkring både elevtrivsel og fysiske
rammer.
Status på skoleoplæringscenter (Sendes med ud sammen med dagsorden)
Lige nu er der 28 elever tilmeldte elever på detail og 7 på kontor i Skoleoplæringscentret.
Se fremsendte bilag.
Nyt fra Elevrepræsentant ved Christian
Førsteårseleverne på EUX har været til temadag med fokus på næste års valgfag der består
af bl.a. tysk. I forbindelse med markedsføring af tyskfaget deltog en repræsentant og en
elev fra Bestseller for at fortælle, om Tyskland som vigtig samhandelspartner.
Eleverne har netop været til foredrag ved den internationale motivationstaler Hardeep
Dhanjal. Et godt og lærerigt og ikke mindst inspirerende oplæg.
Christian fortæller også om Vejles ungeråd, hvor han er en del af en transportgruppe, der
har fokus på busruter til/fra uddannelserne i Vejle kommune.
Gennem Ungerådet vil der komme flere arrangementer, hvor de unge på tværs af
uddannelserne kan få indflydelse.
Dagens tema: hvordan vi kan få et tættere samarbejde med City Vejle
Andreas fortæller om et nyt intranet for alle Cityforeningens medlemmer, der også kan være et
talerør for Campus Vejle ud til medlemmerne.
Campus Vejle har tidligere samarbejdet med City Vejle i forbindelse med Halloween og dette var
en stor succes.
Første torsdag i oktober (kl.18.00) er der lavet et fælles arrangement for Cityforeningens
medlemmer og her opfordres elever også til at deltage. Arrangementet afholdes i Bygningen.
Arrangementet i oktober kan være kickstart til etablering af et elevnetværk hvor elever evt. mødes
4-6 gange årligt.

Henrik Fredløkke oplyser, at Ungdomskonsulenten fra HK gerne vil være med til at facilitere
elevnetværket i samarbejde med Campus Vejle.
Andreas prøver at finde mulige repræsentanter til LUU fra Dansk Erhverv.

Lærepladskonsulent, Stine
a. Trepartsaftalen og forløbet med læringskonsulenterne (Charlotte/Stine) og
herunder også status på lærepladser.
Gennem et forløb med to læringskonsulenter fra Ministeriet har vi haft fokus på
Trepartsaftalen, hvor der er opsat ambitiøse måltal i forbindelse med bl.a. indgåede
uddannelsesaftaler. I den forbindelse har vi under overskriften ’Kunderejsen’ udarbejdet en
Matrix, hvor der er beskrevet indsatser før, under og efter elevernes grundforløb.
Det er ikke længere kun lærepladskonsulentens opgave at have fokus på at eleverne skal
ud i en uddannelsesaftale. Dette fokus skal også gennemsyre den almindelige
fagundervisning.
Der er generelt stor efterspørgsel på elever og flere virksomheder ønsker genopslag af
deres stillingsopslag for at få flere ansøgere. Nogle af de mest aktive EUX-elever står med
flere tilbud på hånden.
EUD-eleverne har mindre succes med at finde elevpladser. Flere af dem er umodne og
føler sig ikke klar til at forpligte sig på en elevplads.
Generelt har der været mange tilbud til eleverne omkring jobdating m.m. Udover det store
jobdating arrangement der blev afholdt den 31. januar, hvor deltagelsen fra eleverne var
obligatorisk, har eleverne været dårlige til at takke ja til øvrige tilbud. Pt. drøftes det hvilke
lærepladssøgende tilbud/aktiviteter der skal være obligatoriske og hvilke der skal være
baseret på frivillig deltagelse.
Lige nu har 31 ud af 84 EUX- elever indgået en uddannelsesaftale og 5 ud af 29 EUD-elever
har indgået en aftale. Lige nu er der en del elever der er indkaldt til jobsamtaler så vi
forventer, at der er flere uddannelsesaftaler på vej.
Forslag til mødedatoer næste skoleår
•
•
•

Mandag den 3. oktober 2022
Mandag den 23. januar 2023
Mandag 22. maj 2023

Møderne afholdes fra kl.09.00-11.00

Evt.
Intet under eventuelt.

