
 

Beslutningsreferat FUE-møde 
 
Den 18. november 2020 kl. 15.00 – 18.00 
BUEN, Kbh. Vesterbrogade 6D, 5. sal 
 
Deltagere: 
Mogens Fonseca Pedersen 
Bettina Bøgelund Hansen 
Mona Stenskrog (Virtuelt) 
Karoline Grønbæk Hansen (virtuelt) 
Gerda K. Thomassen 
Rikke Kristensen 
Jette Sonny Nielsen, ref. (virtuelt) 
Eva-Carina Nørskov 
Sixten Wie Bang 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt. 
  
2. Godkendelse af referat fra møde 15. september 2020 

Referat fra 15. september 2020 godkendt i skriftlig høring 28. september 2020. 
Der var ikke yderligere bemærkninger, og referatet er godkendt.  

 
 
Sager til beslutning: 
 
3. Aktivitetsplan  
 
 Beslutning vedrørende pkt. 4:  

• I næste FUE-nyhedsbrev skal der rykkes for GF2-prøver til orientering til  
udvalget. 

• ”Medaljekonceptet” skal have sit eget emnefelt og ikke, som pt., indgå i akti-
vitetsplanen under rekrutteringsindsats. 

• FUE tog herefter aktivitetsplanen til efterretning. 
  
 
4. Forslag om at udforme nyt format til aktivitetsplanen 
 

Udvalget besluttede, at sekretariatet, til FUE-mødet den 25. februar 2020, præ-
senterer et oplæg med forslag til et nyt format af den nuværende aktivitetsplan. 

 
 Udvalgets beslutning om formålet med dokumentet skal være indeholdt: 
 

• Dokumentet er et historisk overblik over FUE-opgaver og udvalgets beslut-
ninger. 
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• Dokumentet ønskes udvidet med et strategisk element – hvor fx et årshjul 
og nøgletal om uddannelsens udvikling tilføjes – enten i samme dokument, 
eller som et selvstændigt supplerende dokument. 

 
 
5. Valg af videofilm producent 
 Udvalget besluttede at benytte tilbudsløsning B fremsendt af firmaet Plotworks. 
 

Der skal også være fokus på ”bæredygtighed/klimavenlighed” i videoerne, hvor 
det passer ind i en af de tre videoers beskrevne indholds-cyklus. 
 
Sekretariatet formidler accept til Plotworks og afslag til de øvrige tilbudsgivere. 
 
Sekretariatet indkalder til et virtuelt møde med Plotworks, Gerda, Mogens og se-
kretariatet. 

 
 

6. Status og videre proces for hjemmesideprojektet 
 
Der er indhentet tilbud fra flere leverandører til det fælles hjemmesideprojekt  
omfattende alle SEVU’s uddannelsesområder, herunder Ernæringsassistentud-
dannelsen.  
 
Udvalget ønsker, at bemærkningerne, fra FUE-mødet den 15. september 2020, 
til kvalificering af den nuværende FUE-hjemmeside medtages i forslaget til en ny 
hjemmeside. Ligeledes ønskes en LUU-oversigt bevaret. 
 
Hjemmesiden må ikke være for teksttung. 
 
Det er en fagprofessionel hjemmeside, som ikke må være for billedtung. An-
vendte fotos skal afspejle ernæringsassistentens hverdag. 
 
Valget af leverandør vil give indblik i økonomi og proces for bl.a FUE’s del i pro-
jektet. Når der foreligger nærmere oplysninger herom på baggrund af de indhen-
tede tilbud, indkalder sekretariatet udvalget til et virtuelt ekstraordinært møde for 
stillingtagen om den videre proces og udvalgets involvering. Udvalget vil desu-
den blive inddraget, når der foreligger et forslag til design og indhold. 
 
Tidsplanen for projektet er foreløbigt planlagt til lancering i februar/marts 2021, 
med forbehold for leverandørernes tilbud. 

 
FUE-ad hoc gruppe: 
A-siden melder et medlem ind snarest. 
Fra B-siden deltager Gerda. 
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7. Budgetopfølgning 2020 og budget 2021 
  

Udvalget tog budgetopfølgning pr. 30. oktober 2020 til efterretning. 
Udvalget godkendte 2021-budgettet. 

 
 
8. Medaljekoncept - præstationskriterieskema 
 

For at sikre, at elever, der til svendeprøven bliver tildelt en guldmedalje, modta-
ger den rettidigt, og for at sikre, at skoler udfylder og sender præstationskriterie-
skemaer til sekretariatet rettidigt, har udvalget besluttet en administrativ proce-
dure, som sekretariatet fremadrettet følger: 

 
1. Hvis sekretariatet modtager dokumentation for en elevs gennemførelse af 

skoleforløbet fra skolen, hvor det fremgår, at eleven har fået et/to 12-taller, 
og der IKKE er medsendt udfyldt præstationskriterieskema: 
 

a. Så tjekker sekretariatet i EASY P, om eleven er på en bekendtgø-
relse, hvor der skal opfyldes præstationskriterier for at få guldme-
dalje.  

 
b. Hvis det gør sig gældende, sender sekretariatet med det samme en 

mail til skolen for at høre, om de er opmærksomme på, at der skal 
udfyldes et præstationskriterieskema for tildeling af en guldmedalje 
til den pågældende elev – og at der ikke er medsendt et skema, 
hvorfor eleven ikke tildeles guldmedalje. 
 

c. Skolen anmodes i mailen om, inden for en uge, at bekræfte, at de er 
enige i, at eleven ikke skal have guldmedalje. 
 

d. Hvis præstationskriterieskemaet er en forglemmelse fra skolens 
side, anmodes de om at fremsende det. 

 
2. Hvis skolen ikke har svaret på sekretariatets mail senest en uge efter mod-

tagelsen, sender sekretariatet som en sidste handling en påmindelse. 
 

a. Hvis eleven på et senere tidspunkt finder ud af, at eleven ikke er ind-
stillet til medalje som berettiget - og henvender sig til FUE, hjælper 
FUE eleven med at få medaljen. Ingen elever skal undvære deres 
medalje, som de retmæssigt har krav på. 
 

 
 Der orienteres om den administrative procedure i et FUE-nyhedsbrev. 
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9. Godkendelse af sekretariatets forslag til nøgletal til at monitorere uddan-
nelsens udvikling og kvalitet 
  
Udvalget tilsluttede sig sekretariatets forslag til rapportering af nøgletal, rapporte-
ringsformatet og de foreslåede rapporteringsfrekvenser for monitorering af uddan-
nelsens udvikling og kvalitet.  
 
Det bemærkes, at den systematiske datamonitorering kan understøtte udvalgets 
strategiske arbejde. 
 
 
Orientering: 
 
10. Orientering 

 
Meddelelser – elevsager 
Udvalget har siden september 2020 behandlet 4 ansøgninger om forlængelse af 
uddannelsesaftaler. 
 
AUB-tilsagn/afslag på LUU AUB-ansøgninger i sept. 2020 
FUE har påtegnet 3 LUU AUB-ansøgninger til ansøgningsrunden september 
2020. AUB har givet 2 tilsagn og et afslag. 

 
Ansøgning om at blive fordelsuddannelse 
Udvalget har sendt en anmodning til STUK om, at ernæringsassistentuddannel-
sen bliver fordelsuddannelse i 2021, da uddannelsen opfylder kriterierne for at 
kunne blive medtaget på listen over fordelsuddannelser. 

 
STUK forventer at offentliggøre nye fordelsuddannelser for 2021 i november. 
 
Forslag til ny titel fra elever på Campus Bornholm 
Et hold HF2 ernæringsassistentelever fra Campus Bornholm har sendt et forslag 
til en ny titel for uddannelsen til FUE. 
 

 Tre LUU-referater 
 Modtaget til orientering fra EUC Nordvestsjælland, EUC Syd og HRS. 
 
 
11. Eventuelt  
 
Der var ikke noget til eventuelt. 
 
 
 


