
Referat af LUU-møde den 16. august på Ribe Katedralskole 
 

1. Nyt fra Ribe Katedralskole og siden sidst (KB): 
a. Søgning og skolestart.  

KB redegjorde for årets søgetal: Samlet set er der ved skolestart begyndt 264 elever på 
skolens forskellige uddannelser. Af særlig interesse for LUU fremhævede KB:  

• 13 elever på GF1, 

• 11 elever på det studiekompetencegivende år på eux og  

• 74 elever i 1.g på hhx.  

• Herudover 20 GF1-elever fra Kjærgård Landbrugsskole, som bliver undervist i 
grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag af RK-lærere.  

 
b. Strategiske udfordringer for de gymnasiale uddannelser pga. centralt optagelses-

/fordelingssystem.  
KB redegjorde for den politiske aftale om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser og de 
udfordringer, aftalen kan give for Ribe Katedralskole. Der er et rigtig godt samarbejde i 
Region Syddanmark, så bekymringen går ikke så meget på det lokale/regionale samarbejde, 
men mere på de centrale algoritmer, som kapacitetfastsætter de forskellige gymnasiale 
udbud.  
Hanne supplerede med, at aftalen er lavet for at løse nogle problemer, som koncentrerer sig 
om ret få byer.  

 

2. Frivilligt rådgivningsforløb med læringskonsulenter om øget trivsel i skoleåret 2021-22 (JJ). 
JJ redegjorde for forløbet. Se vedlagte dokument.  

 

3. Pædagogiske indsatsområder i kommende skoleår (JJ): 
a. HHX’ karriereprofil.  
b. Elevtrivslen på erhvervsuddannelsen.  

Se vedlagte dokument.  
 

4. Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar (JJ): 
a. Erhvervsfag og erhvervspraktik på GF1.  
b. LOP på GF2.  
c. Lærepladsen.dk.  

Se vedlagte dokument.  
Kjeld: Arbejdstider og lønninger er problematiske for at de unge søger. Også arbejdsgiverne 
bliver målt på (og kontant afregnet!), hvis de ikke har elever.  
Hanne: Der er i de faglige udvalg opmærksomhed på, at trepartsaftalen er vanskelig at 
overholde. Også fristerne (uge 15 og 20, red.) er man opmærksomme på er et problem i 
forhold til normerne på arbejdsmarkedet og blandt de unge, hvor det traditionelt har været 
i august, at der er blevet indgået mange lærepladsaftaler. Der er mangel på lærepladser i 
de større byer, men ikke så meget i provinsen. Den faglige stolthed er et problem – de unge 
har ikke kendskab til de karrieremuligheder der ligger i forlængelse af en faglært 
uddannelse.  
 



 

5. Godkendelse af lærepladser (MJ): 
a. Skatteforvaltningen i Ribe.  
b. Logitrans.  
c. Drøftelse af procedure med løbende godkendelser pr. e-mail.  

Proceduren bliver fremadrettet, at MJ sender uproblematiske ansøgninger ud til LUU, som 
så har en uge til at gøre indsigelser. Hvis der ikke er kommet indsigelser, betragtes 
ansøgningen som imødekommet. Ansøgninger som af den ene eller anden grund er 
problematiske, skal behandles mere indgående og sendes til LUU med angivelse af 
problemet.  
Til næste møde får MJ lavet en oversigt over godkendte lærepladser. 

 

6. Eventuelt: 
a. Næste møde bliver tirsdag den 17. januar kl. 15.  
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