Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg ved Ribe Katedralskole den
20. august 2019
Tilstede: Anders Aarhus (AA), Gitte Kirkegaard (GK), Henny Fiskbæk (HF), Jane Madvig (JM), Jørn Ravn
Sørensen (JS), Karsten Rieder (KR,) Kristina Kamp Birkjær (KK), Jacob Lund Jørgensen (JJ)
Afbud fra Kjeld Vestergaard (KV)
Fraværende: Nicolai Pakula (NP)
Referat
1. Opsamling på referatet fra sidste møde.
JJ orienterede kort om eksamensperioden, overgang til praktikpladser, frafald,
translokationsarrangement og skolestart.
JJ redegjorde for et forløb med Uddannelsesnævnet vedr. skolens lokale uddannelsesudvalg.
1. Som en udløber af det, er det konstateret, at Anders Aarhus ikke kan repræsentere
arbejdstagersiden, da FTF ikke længere er repræsenteret i det faglige udvalg.
2. For at sikre paritet skal der skrives ny forretningsorden for LUU for så vidt angår
punktet om repræsentation.
Beslutning: Anders Aarhus fortsætter i udvalget som udpeget af skolen. DI frafalder den
vakante plads i udvalget, og arbejdsmarkedets parter er herefter repræsenterede med tre
medlemmer udpeget af HK og tre medlemmer udpeget af arbejdsgiverorganisationerne
Dansk industri (et medlem) og Dansk Erhverv (to medlemmer).
2. Eksamensperioden og overgangen til hovedforløb.
1. Studievejledningen/eud-teamet skal i foråret følge eleverne tættere og være bedre til at
stille krav om praktikpladssøgning. Hvordan ser udvalget praktikpladssituationen for
skolens elever, og hvilke anbefalinger har udvalget til ambitionen om, at 100 % af gf2eleverne skal have en praktikaftale, når de forlader Ribe Katedralskole?
Konklusion: Udvalget bakker op om, at skolen har som mål, at alle eud-/eux-elever har en
uddannelsesaftale/søgt ind på videregående uddannelse, når de forlader skolen. Målet er
ambitiøst (og måske uopnåeligt da eud-uddannelsen ofte også tiltrækker unge uden det
store overskud til at gå i skole), men det er vigtigt, at vi til stadighed holder os for øje, at vi
ønsker, at de unge fortsætter i uddannelse, når de er færdige hos os. Studievejleder og
lærerne omkring eleverne har et stort ansvar for at sætte den dagsorden ude på holdene.
3. Status på erhvervsuddannelserne:
1. GF1.
1. Struktur.
2. Erhvervsfag.
3. Månedlige virksomhedsbesøg.

4. Fælles forberedelsesmøder i lærerteamet – gæster udefra/besøg hos LUUmedlemmer?
2. EUX.
1. Erhvervsområdet - samarbejde med virksomheder.
2. Erhvervsområdeprojektet - evt. i samarbejde med en virksomhed.
JJ redegjorde for struktur og planlagt forløb på de to forløb. Det er et eksplicit krav til
lærerteamene i dette skoleår, at de styrker virksomhedskontakten jf. skolens pædagogiske
udviklingsprojekt. Det er målsætningen, at eleverne på gf1 og gf2 har mindst en
virksomhedskontakt pr. måned. EUX-eleverne skal i skoleåret arbejde med tre
erhvervsområdeforløb, hvor det ifølge læreplanen er et krav, at der er samarbejde med
lokale virksomheder. Udvalget udtrykker stor interesse i at indgå i samarbejde, og KR
tilbyder at skrive ud til medlemsvirksomheder i Ribeområdet for at orientere om, at de kan
få en henvendelse fra skolen og med en opfordring til at gå positivt ind i et samarbejde.
4. Rekruttering af elever til erhvervsuddannelserne.
1. Deltagelse i Erhvervsuddannelsernes dage.
2. Deltagelse i Dit karrierevalg.
3. Brobygning 9. + 10. klasse + introduktionskurser i 8. klasse.
4. Orienteringsarrangementer på skolen.
5. Medier og publikationer.
Udvalget drøftede kort de forskellige markedsføringstiltag. Der var generel enighed om, at det er
vigtigt, at Ribe Katedralskole er synlig på efterskoler i området.
5. HTX. Orienteringspunkt. JJ redegør for planerne for etablering af et htx-tilbud i Ribe.
1. Udvalgte dele af bestyrelsesoplægget.
2. Hvordan får vi bedst kontakt med områdets relevante virksomheder?
Udvalget hilser den nye uddannelse velkommen og ser et marked for htx-uddannelsen. GK tror især
at den tiltænkte tætte virksomhedskontakt kan være et aktiv for uddannelsen. Samtidig slår hun
fast, at det er vigtigt, at skolen meget snart begynder at orientere om og markedsføre den nye
uddannelse. HF lægger meget vægt på at studieretningen med fagene Kommunikation og IT og
Programmering kan blive en succes idet der er mangel på arbejdskraft inden for det veluddannede
it-område.
6. Eventuelt.
Ikke noget at referere.
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