Referat Lokalt Uddannelses Udvalg, LUU
Sted: Viden Djurs, Kannikegade 12, 8000 Aarhus C
Deltagere: Max Jørgensen (Medieskolerne), John Martens (Medieskolerne), Henrik Lindhardt (Viden Djurs),
John Nim (Dansk Metal), Inge Dolmer (Aarhus Tech), Steen Nielsen (Dansk Metal), Vagn Jæger (HK), Alex
Townley Porsborg (Viden Djurs)(referent).
Fraværende: Rasmus Nygaard (Aarhus Tech)
Bemærk beslutninger med markeret med fed.
Dagsorden:
1. Nyt fra den afgående formand v. John Nim
a. Ny repræsentant fra Dansk Metal er Steen Nielsen.
2. Nyt fra Digital Media (indgåede lærepladser, svendeprøver mv.)
3. Nyt fra Webintegrator / Webudvikler
a. Medieskolerne, Aarhus Tech og Viden Djurs
4. Diskutere optagelse af Hansenberg i LUU
5. Næste møde
6. Evt.
1. Nyt fra den afgående formand v. John Nim
a. Ny repræsentant fra Dansk Metal er Steen Nielsen. Steen afløser John Nim.
b. Efter en kort præsentationsrunde orienterer John Nim om, at Henrik Bøgelund Larson (fra
LEGO) er blevet spurgt om han ville repræsentere DI i LUU.
Steen Nielsen bemærker, at vi som udvalg mangler en repræsentant fra DI og derfor vil
skolerne sende en forespørgsel til DI. Beslutning: Alex sender mailen.
c. John Nim orienterer at de årlige udviklingsredegørelser fra Det Faglige Udvalg ændres. Der
planlægges formentlig en 3-års kadence.
Vi taler om skuemestre og en tidligere mangel på disse. Det er blevet løst og der afholdes
en skuemester-dag.
John Nim taler om uddannelsesoversigter, som tager udgangspunkt i ansøgningsskema der
udsendes til firmaer der skal godkendes til at tage elever i lære indenfor Digital Media.
Uddannelsesoversigten vises til virksomheden i forbindelse med godkendelse. I forbindelse
med udarbejdelse af de nye uddannelsesoversigter skal der sikres sammenhæng mellem
ansøgningsskemaet og selve oversigten.
Beslutning: Alex tager dialogen op med Peter Hvilsom Larsen fra Roskilde for at få
udarbejdet disse.
I forbindelse med en kort dialog om VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelser (VTU) omtaler
Inge Dolmer, at de inviterer virksomhederne ind på skolen for at diskutere fagmål og
praktikmål. De oplever det i høj grad som muligheden for samarbejde om koordinering og
netværk mellem skoler og virksomheder på tværs.
Beslutning: Vi omtaler uddannelsesoversigter og Lokale uddannelsesplaner og Max vil
sende et eksempel fra Film og TV.
2. Nyt fra Digital Media (indgåede lærepladser, svendeprøver mv.)
Henrik Lindhardt fortæller om et Meet & Greet projekt søgt hjem igennem AUB. Vi taler ud
fra ideen om at mødet mellem virksomhed og elev skal hjælpes på vej.
Vagn og Steen omtaler aktiviteter fra HK og Dansk Metals side for at udføre
karriererådgivning.

Beslutning: Vagn Jæger vil sende kontaktpersoner i HK til Alex for at Alex kan tage dialogen
op i forhold til kendskabet til webudviklernes kompetencer.
3. Nyt fra Webintegrator / Webudvikler
a. Medieskolerne
1. Max omtaler samarbejde med Jobcenter og de faglige organisationer. For at skaffe
virksomhedstilknytning. Desuden virksomhedspraktik (jobpraktik) i 6 uger på
dimittendsats.
Elever der har været i virksomhedsforlagt undervisning skal holde oplæg ved
afslutningen af forløbet.
b. Aarhus Tech
1. Inge kommenterer, at de kun har grundforløbet og tager forløbene meget seriøst.
De arbejder målrettet med Special Pædagogisk Støtte (SPS) og en aktivitet, de
kalder Tag Fat. For at mindske fravær og uddannelsesaktivitet. Fravær er faldet
med 20 % på uddannelserne. Og frafald er også mindsket.
Beslutning: Punkt til næste møde: Inge vil gerne på næste møde introducere til
forløbstankegangen i Tag Fat.
c. Viden Djurs
1. Viden Djurs arbejder gennem partnerskab i Videncenter for Digital Handel for at
udbrede arbejdet med digital handel og udarbejdelse af læringsmateriale. Til brug i
Viden Djurs’ Detaildivision, EUD Business og Medie afdelingen.
Hovedforløbsgruppen på Webudvikler har de seneste måneder arbejdet intensivt
med udviklingen af nye forløb til den ny bekendgørelse for Webudvikler. Alle forløb
lægges i online platform, så alle forløb på skolen er digitale.
4. Diskutere optagelse af Hansenberg i LUU
a. John Martens omtaler, at han har talt med uddannelsesleder fra Hansenberg, Tina Harbo
Kristensen. Hansenberg vil gerne være med i LUU.
Beslutning: Tina modtager dette referat på mail og inviteres til næste møde.
5. Næste møde
a. Beslutning: Torsdag den 28. februar 2019 fra kl. 13 – 15:30 på Medieskolerne, Viborg.

