
 

Beslutningsreferat FUE-møde 
 
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 10.00 – 13.00 
BUEN, Kbh. Vesterbrogade 6D, 5. sal 
 
Deltagere: 
Mogens Fonseca Pedersen 
Bettina Bøgelund Hansen 
Mona Stenskrog 
Karoline Grønbæk Hansen (via Skype) 
Gerda K. Thomassen 
Jette Sonny Nielsen, ref. 
Eva-Carina Nørskov (via Skype) 
Sixten Wie Bang 
 
Afbud 
Rikke Kristensen 
 
0. Præsentationsrunde 
 
Eva-Carina Nørskov, specialkonsulent er ny medarbejder i SEVU og skal bl.a. 
være back up på ernæringsassistentuddannelsen. Jette er fortsat den primære 
konsulent på udvalgsarbejdet. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
  
Dagsorden blev godkendt. 
  
2. Godkendelse af referat fra møde 23. juni 2020 

 
Referat fra 23. juni 2020 godkendt i skriftlig høring 20. juni 2020. 
Der var ikke yderligere bemærkninger, og referatet er godkendt.  

 
Sager til beslutning: 
 
3. Aktivitetsplan  
 
 FUE tog aktivitetsplanen til efterretning. 
 
  
4. FUE’s rekrutteringsindsats fremover 
  
 FUE drøftede forskellige rekrutteringsindsatser. 
 

1. FUE vurderer, at de trykte medier, i lyset af Corona, formentlig har begræn-
set gennemslagskraft, hvorfor FUE har besluttet ikke p.t. at satse på rekrut-
teringsindsatser ad den vej. 
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2. FUE har besluttet at optage nogle korte videofilm med storytelling om ernæ-
ringsassistentelevers hverdag i skole og praktik – og med færdiguddannede 
ernæringsassistenter på arbejde m.v. Der er nedsat en ad hoc gruppe med 
Mogens og Gerda, som sekretariatet bistår. 

 
3. FUE vil i sine kommende nyhedsbreve opfordre LUU’er til at melde tilbage 

til FUE om deres erfaringer med lokale rekrutteringsindsatser, som inspira-
tion til FUE’s fremadrettede rekrutteringsindsatser. 

 
 
5. Hvordan kommer FUE ud til brugerne med nyheder fremadrettet  

 
FUE drøftede, hvordan man kan formidle nyt fagligt indhold i ernæringsassistent-
uddannelsen m.v., nu hvor Corona og den deraf følgende smitterisiko ikke mulig-
gør afholdelse af en FUE-konference, før situationen igen normaliseres. 
 
FUE finder det vigtigt, at formidlingen sker løbende, når aktuelt, og har besluttet 
at formidle uddannelsesnyheder som hidtil gennem udvalgets nyhedsbreve. Li-
geledes vil FUE afholde webinarer, når det giver god mening at formidle via 
denne kanal.  
 
FUE besluttede, at der ved fremtidige større udviklingsprojekter relateret til ud-
dannelsen, skal inddrages en plan for formidling af resultatet. 

  
 
6. Hjemmeside tilretning 

 
FUE drøftede et tilbud fra SEVU om, at FUE’s hjemmesideprojekt kan indgå i 
processen med en opdatering af sekretariatets øvrige hjemmesider, hvor der 
etableres en ny fælles hjemmeside for SEVU’s uddannelsesområder - p.t. har 
FUE’s hjemmeside et selvstændigt teknisk setup. SEVU’s hjemmesideprojekt er 
aktuelt som følge af etableringen af FEVU (Fællessekretariatet for Erhvervsret-
tede Velfærdsuddannelser), som er en sammenlægning af de tidligere udvalg 
EPOS og PASS.  
 
FUE besluttede at indgå i foranalysen i SEVU’s fælles hjemmesideprojekt. Efter 
foranalysens afslutning i oktober 2020 tager FUE stilling til, om man ønsker at 
fortsætte som del af det fælles projekt. 
 
FUE har udpeget Mogens og Gerda til at deltage i foranalysens afklaring af be-
hov mv. 
 
Nuværende FUE-hjemmeside tilretning 
FUE besluttede at vente med at tage stilling til eventuelle tilretninger/udvikling af 
den nuværende FUE-hjemmeside, indtil afklaring vedrørende det fælles hjem-
mesideprojekt. 
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7. Anmodning om FUE’s deltagelse på faglærerseminaret i januar 2021 
 
Arrangørerne af faglærerseminaret i januar 2021 har inviteret Mogens Fonseca 
Pedersen til at deltage med et oplæg om sidste nyt fra FUE. 
 
Mogens deltager gerne og takker ja til invitationen. Sekretariatet orienterer arran-
gørerne herom. 

 
 

Orientering 
 
Meddelelser – elevsager 
Udvalget har, siden sit møde i juni 2020, behandlet 1 ansøgning om forlængelse 
af uddannelsesaftale og 1 ansøgning om afkortning af praktikken.  
 
Der har været eksempler på, at retningslinjerne i forhold til hvorvidt kravet om at 
opfylde præstationskriterier for tildeling af guldmedalje er gældende eller ikke til 
svendeprøven for den enkelte elev. FUE opfordrer til, at skolen kontakter sekre-
tariatet for afklaring heraf, hvis man er i tvivl.  
 
Praktikpladsstatistik opgjort ift. skoleår og skoleopdelt antal SKP-elever 
FUE tog statistikken til efterretning. 
 

 Status på udsending af guldmedaljer i august 2020 
Grundet Corona er FUE’s medaljearrangement den 22. september 2020 aflyst. I 
stedet har de 39 guldmedaljemodtagere i august 2020 fået tilsendt en indgrave-
ret guldmedalje, et lykønskningsbrev og en æske chokolade fra FUE. 
 
Status på Skills info-stand v/Skolenetværket 
Grundet Corona er det endnu uafklaret, om der afholdes DM Skills i januar 2021. 
Når det er afklaret, kontakter Skolenetværket, efter aftale med Lars Mølgaard, 
FUE for en drøftelse heraf. 

 
 Opfølgning på LUU AUB-projekt 
 FUE har modtaget afrapportering fra et afsluttet LUU-AUB projekt t.o. 
 

Ministeriets høring om videreuddannelsesmuligheder på EUD 
Fagligt udvalg har ikke indgivet ønsker til yderligere videreuddannelsesmulighe-
der for ernæringsassistentuddannelsen, end de nuværende. 

 
 FUE har modtaget 4 LUU-referater t.o. 

Fra ZBC, Mercantec, Rybners og Svendborg ES. 
 FUE opfordrer til, at alle LUU’er sender referater til udvalget t.o. 
 
9. Eventuelt  
 Der var ikke noget til eventuelt. 
 


