Til
Det lokale uddannelsesudvalg for
ernæringsassistentuddannelsen

Dato: 9. april 2021
Sagsbehandler: jsn

LUU-bidrag til Udviklingsredegørelse 2022
Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen (FUE) skal, i henhold til erhvervsuddannelsesloven, mindst hvert tredje år, indsende en udviklingsredegørelse til ministeriet, med en beskrivelse af uddannelsens branchevilkår, udviklingstendenser og udfordringer med mere. Ønskede ændringer til uddannelsen skal indmeldes i redegørelsen.
De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har viden om, hvordan uddannelsen fungerer
og har indblik i, hvilke udviklingstiltag der er væsentlige for, at uddannelsen til ernæringsassistent passer til fremtidens arbejdsmarked.
FUE håber derfor, at LUU også i år vil medvirke til at kvalificere det faglige udvalgs
vurdering af et eventuelt behov i 2022 for indmelding til ministeriet, ved at bidrage
med input hertil.
Nedenstående skema mailes i udfyldt stand til sekretariatet
senest 16. august 2021 til jsn@sevu.dk
OBS – skemaet udsendes via FUE-hjemmesiden i en pdf-fil. Uddannelseslederne
får i en mail tilsendt skemaet i Word, som der kan skrives i.
Eventuelle spørgsmål til denne henvendelse kan rettes til sekretariatet.
Med venlig hilsen

Jette Sonny Nielsen
Seniorkonsulent
Det Faglige Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen

Vesterbrogade 6 D, 4. sal – 1620 København V – www.ernaerings-assistent.dk – fue@sevu.dk

Bidrag til Udviklingsredegørelse 2022 for ernæringsassistentuddannelsen
Frist for fremsendelse af LUU-bidrag i nedenstående skema er
16. august 2021 til jsn@sevu.dk
OBS – Uddannelseslederne har fået skemaet i Word, som der kan skrives i.

SKOLENS NAVN:
ARBEJDSMARKEDET:

LUU-bidrag
Skrives her:

- Hvordan ser LUU udviklingen på arbejdsmarkedet / i branchen for ernæringsassistenter?
- Er der nye typer af arbejdspladser, hvor ernæringsassistenter bliver ansat/indgår uddannelsesaftaler?
- Hvordan er efterspørgslen efter EUX-elever?

REKRUTTERING AF ELEVER:
- Hvad kan der gøres for at vende udviklingen med henblik på øget gennemførelse?
- Hvilke særlige initiativer igangsætter virksomhederne for at få flere elever?
- Hvilke særlige initiativer igangsætter LUU for at tiltrække elever til ernæringsassistentuddannelsen, så arbejdsmarkedets behov nu og i fremtiden imødegås?

FASTHOLDELSE AF ELEVER
- Hvad kan der gøres for at mindske frafaldet og øge fastholdelsen af elever på
ernæringsassistentuddannelsen?
- Hvad er LUU’s erfaring med, hvornår i uddannelsesforløbet elever falder fra?
- Har LUU kendskab til årsagerne for elevers frafald fra ernæringsassistentuddannelsen
– hvad er de i givet fald?

SKOLEPRAKTIK:
- Hvilke særlige initiativer har praktikpladscentret igangsat for det praktikpladsopsøgende arbejde for skolepraktikelever?
- Hvordan inddrages skolepraktikeleverne i initiativerne?

KOMPETENCER FREMADRETTET:
- Hvordan ser I, at ernæringsassistentens jobfunktion udvikler sig i et perspektiv på 3
år?

ANDET?
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