
 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Serviceøkonomuddannelsen 
 

Mødedato 9. november 2021 

Mødested Vald. Poulsensvej 4, 75000 Holstebro Lokale S75 

Mødedeltagere Simon Thorup Jeppesen, Linnea Christensen, Mads Nørgaard Jensen, Trine 
Petersen, Christian Donslund, Charlotte Laurberg 

Afbud Kristian Hedegaard, John Brunsborg 
Referent: Charlotte 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendt. 
2. Meddelelser fra formandskabet: ingen meddelelser. 
3. Sager til behandling 

i. Aktuelle emner: 
1. Valg af formand og næste formand; udskydes til fællesmøde i februar grundet 

formandens fravær.  
 

2. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
SER20 alle har været i praktik og er kommet retur fra praktikken i uge 43. Alle 
praktikprojekter er netop afsluttet. Der har været flere praktikvirksomheder 
end praktikanter, så det har været nemt for de studerende at finde gode 
praktikpladser, som har matchet den branche de gerne vil i.  
 
Der foreligger ingen nye beskæftigelsestal, men undervisere omkring 
uddannelsen følger ofte tidligere studerende på eks. LinkedIN og her kan det 
ses, at flere har valgt at læse videre fra optaget 2019. 
 

3. Rekruttering og optag; 
Det blev desværre ikke muligt i 2021 at optage et serviceøkonom hold i 
Holstebro. I 2022 planlægges det at lancere uddannelsen i en hybrid løsning. 
Der arbejdes i øjeblikket på at nedsætte en projektgruppe, som skal arbejde 
med ovenstående mulighed.  
 
Generelt set har serviceøkonomuddannelsen haft en nedgang på ca. 22 % 
på landsplan. Det landsdækkende netværk på uddannelsen har ligeledes 
drøftet situationen og der arbejdes generelt på at italesætte uddannelsens 
DNA (oplevelser, event, værtskab) i højere grad.  
 
Derudover mere fokus på markedsføring af uddannelserne generelt på 
campus i Holstebro. Der er i øjeblikket ved at blive lavet en interaktiv 
brochure/fysisk brochure omkring uddannelser. Der er i denne lagt meget 
vægt på at inddrage de gode historier fra nuværende studerende, men også 
tidligere studerende, så evt. kommende studerende i højere grad kan se, 
hvad de går ind til hos EAMV.   
 
Derudover igangsættes oplæg, som en del af undervisningen hos 
ungdomsuddannelserne, hvor faglærerne på ungdomsuddannelserne kan 
booke oplæg eks. omkring ”oplevelser som et værdiskabende element”. 
Målet er at opnå et godt samarbejde med områdets ungdomsuddannelser, 
men samtidig også gøre eleverne bekendte med muligheden for at læse en 
videregående uddannelse hos EAMV. 
 
Christian Donslund: inviterer i den forbindelse EAMV Holstebro til  

https://www.eamv.dk/


 
 

Struer Gymnasium i en middagspause, hvor det er muligt at tale 
uddannelserne med eleverne.   
 

4. Udviklingstendenser og viden kilder 
Der er generelt sket en udvikling i forhold til online optag hos andre akademier 
i år, hvorfor EAMV også ser nærmere på, hvordan dette kan integreres i 
serviceøkonomuddannelsen. 
 

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
- Charlotte tiltrådte pr. 1 aug. som campusleder for EAMV Holstebro.  
- DGI-projekt på tværs af uddannelserne, projektet skal understøtte indarbejdelse af 

bevægelsesaktiviteter i pædagogisk praksis, styrke læringsmiljøet samt give de studerende 
mulighed for at se andre sider af sig selv.  

- Indgang sat bevægelsesaktiviteter for undervisere/øvrige medarbejdere.  
- Trivselsarrangementer, som har fokus på at få de studerende godt tilbage på studiet igen 

efter covid-19. Der er igangsat et lille udvalg på uddannelsen. Øvrige uddannelserne har 
blandt andet spillet fodbold, bowlet mv.  

-  
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

Simon/Linnea kommet godt tilbage efter praktik – og skal nu i gang med det sidste tema på 
uddannelsen samt valgfaget på 4. semester. 
 
Trine: flere nyansættelser på biblioteket, holder fast i juletraditioner på biblioteket som involverer børn 
i kommunen, Det sidste 1½ år har biblioteket skulle finde nye måder at drive et bibliotek på 17 gange 
grundet nedlukninger og restriktioner.  
 
Christian: Lille nedgang i EUD/HF-elever, men vækst på HHX og International business. Der har været 
meget fokus på sociale arrangementer. 
 
Mads: der har været en pæn tilslutningen til arrangementer hen over sommeren og gæster, som har 
ønsket at besøge dem. Derudover har det kunne mærkes i kommunen/gågaden, at sommerhusene 
har været udlejet og dermed er der kommet mange turister til arrangementer i gågaden. Der mangler 
dog stadig lidt inden event branchen er tilbage på normalt niveau igen.  
 

6. Næste møde; fastlagt til fællesmøde i februar 
 

7. Evt. ingen punkter.  
 

https://www.eamv.dk/

