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Referat for det Lokale Uddannelses Udvalg (LUU) 

 

 

Dato: tirsdag den 11/10-22 kl. 15.00 

Lokale: B102 

 

Deltagere: 

Dansk Erhverv: William Mikkelsen, Løvbjerg Struer 

HK-repræsentant: Niels Wedege Petersen 

Struer Statsgymnasium: Birthe Gransgaard Leth (lærerrepræsentant) 

Struer Statsgymnasium: Christian Donslund (Vicerektor) 

 

Ikke tilstede: 

Frisør arbejdsgiverside: Susanne Gravsen Bak, Håreksperten Struer 

Frisør arbejdstagerside: Cathrine Edelmann Jensen 

HK-repræsentant: Marianne Aaris Andersen 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Christian Donslund orienterede om elevtal, søgning, lærepladser, arrangementer mv. 
Lærepladser i forbindelse med dimission (juni 22): 
Frisør: 3 elever med læreplads, 1 på hf 
Merkantil: 8 elever med læreplads, 1 i skolepraktik, 2 på hf, 1 på eux, 1 på frisør, 4 
elever ved vi ikke hvad laver. 
Antal elever i nuværende skoleår: 5 kvote elever GF2 frisør (en frafaldstruet), 21 elever 
på GF1 og 1 elev på GF2. 
På frisøruddannelsen har vi været nødsaget til at indhente vikarbistand til den 
frisørfaglige del. 

 

3. Strategi 22-27 for Struer Statsgymnasium 

Skolens kommende strategi og overordnede strategiske indsatsområde for 22-27 blev 
diskuteret. Skolens strategi har været behandlet i forskellige fora og udvalg. Bestyrelsen 
forventes at vedtage den endelige strategi ved først kommende 
bestyrelsesmøde.  
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4. Ungdomsuddannelsesparat/lærepladsparat 

SSG har – som mange andre skoler – de senere år konstateret at en større andel af 
eleverne ikke helt er ungdomsuddannelsesparat og ej heller altid lærepladsparat. Både 
de rent faglige kvalifikationer og elevernes forståelse for god opførsel præget af 
respekt for andre er udfordret. LUU diskuterede problematikker. Ledelsen mødes i 
dette efterår med netværksskolerne vedr. dette emne. Der iværksættes løbende tiltag. 
 

5. Nyt fra skolemøder og UVM 
 

Christian Donslund informerede om nyt fra skolemøder og Undervisningsministeriet. 
Der skal på alle eud-retninger laves nye standarder for grundforløbsprøven, gældende 
fra januar 2023. Førstehjælp er nyt på frisøruddannelsen dette efterår. Derudover er 
bekendtgørelsen for erhvervsfagene på GF1 ændret. 
 

6. Evt. 

Oversigten over LUU medlemmer på Uddannelsesnævnets hjemmeside opdateres. 
 

7. Fastsætte datoer for LUU-møder 2023 

Heidi sender datoforslag ud pr. mail (april/oktober). 


