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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nyt svendeprøvekoncept pr. 1. august 2020
Den nye svendeprøve for ernæringsassistentuddannelsen, som gælder for elever
med uddannelsesstart efter 1. august 2020, omfatter udarbejdelse af faglig dokumentation til brug for den praktiske prøve, og en praktisk prøve efterfulgt af en
mundtlig eksamination, som gennemføres på 1 dag.
Dokumenterne for ernæringsassistentuddannelsen og svendeprøven kan hentes via
disse link:
Bekendtgørelse nr. 426 af 08/04/2020
Uddannelsesordning pr. 1. august 2020
Med justeringer i ernæringsassistentuddannelsens skolefag, kompetencemål, praktikmål og nyt svendeprøvekoncept. Inkl. uddybende fagbeskrivelse og praktikmål.
Skolevejledning pr. 1. august 2020
Præstationskriterier pr. 1. august 2020
De hidtidige to først angivne præstationskriterier er tilrettet, så de modsvarer det
nye svendeprøvekoncept.
Elever, der opnår 12 i den praktiske prøve med efterfølgende mundtlig eksamination, og hvor censor og eksaminator samtidigt, med udgangspunkt i præstationskriterierne beskrevet af det faglige udvalg, vurderer, at eleven – i to ud af de seks
præstationskriterier - har ydet en exceptionel indsats ud over det forventelige, modtager præmiering i form af en guldmedalje.
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Censorvejledning pr. 1. august 2020
Censor-udpegning: Skolen skal – som hidtil, når denne har indgået aftale med en
censor, sende et udpegningsbrev til FUE (sevu@sevu.dk), som herefter sender en
mail til censor med udvalgets censorindstilling, relevant information og link til censorafregningsblanketten.
Censorafregning – nyt koncept pr. 1. august 2020
Fagligt udvalg har indført et nyt censorafregningskoncept gældende for det nye
svendeprøvekoncept, som implementeres i forbindelse med den nye bekendtgørelse 1. august 2020. Der udbetales et fast beløb baseret på antal elever til en
svendeprøve – beløbets størrelse fremgår af censorafregningsskemaet – se censorafregningsskema via ovenstående link.
Det er væsentligt for FUE at understrege, at formålet med det nye koncept er at forenkle den administrative proces i sekretariatet - ikke at gøre det økonomisk mindre
attraktivt for censorer på ernæringsassistentuddannelsen.
OBS! Det hidtidige censorafregningskoncept anvendes fortsat til svendeprøver ved
uddannelsesstart før 1. august 2020.
Øvrig information vedrørende det nye svendeprøvekoncept
• Råvarekurve
Der er udarbejdet 6 forskellige råvarekurve til hver af sæsonerne efterår/vinter og forår/sommer (i alt 12 råvarekurve).
Når skolen har registreret en ny svendeprøve via FUE-hjemmesidens login,
rekvirerer skolen råvarekurve ved henvendelse til FUE-sekretariatet
(fue@sevu.dk), som trækker 2 råvarekurve vilkårligt til skolen. Når skolen
herefter modtager en mail med beskrivelse af råvarekurvene, trækker eleverne en råvarekurv til deres i forvejen lodtrukne kostform og målgruppe.
•

Ny ”svendeprøveknap”
På FUE’s hjemmeside-login tilføjes der en ny svendeprøveknap til registrering af svendeprøver gældende for elever med uddannelsesstart efter 1. august 2020. Når knappen er tilføjet, orienteres uddannelseslederne herom pr.
mail.

•

Overgangsordning
En elev har altid krav på at færdiggøre uddannelsen, som den var, da eleven startede sin uddannelse - skolen kan godt forsøge at vejlede eleven
over på den nyere version af uddannelsen.
Skolen fastsætter en overgangsordning i den lokale uddannelsesplan, så
elever, der påbegynder eller er påbegyndt ernæringsassistentuddannelsen
på en tidligere bekendtgørelse, får mulighed for at overgå til ernæringsassistentuddannelsen på den nye bekendtgørelse. Det aftales i hvert enkelt tilfælde med elev og praktiksted, fordi begge parter, der har indgået aftalen,
skal tilslutte sig overgangen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Side 2 af 4

AFLYST: Medaljearrangement 22. september 2020
Jf. usikkerheden om Corona-smitteudbredelsen i den kommende tid, og et deraf
følgende eventuelt forsamlingsforbud, har FUE, med stor ærgrelse, valgt at aflyse
det fælles arrangement for uddeling af guldmedaljer den 22. september 2020.
Som følge af aflysningen vil FUE i august 2020 sende den indgraverede guldmedalje, et lykønskningsbrev og en æske chokolade til hver af medaljemodtagerne på
privatadressen. Det gælder elever, som blev tildelt guldmedalje ved svendeprøven
til og med den 30. juni 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Næste års medaljearrangement afholdes 22. september 2021
Det er planen, at der hvert år skal afholdes et fælles guldmedaljearrangement, og
FUE vil glæde sig til at gennemføre et medaljearrangement den 22. september
2021 i København - et arrangement, som det der var planlagt for 2020.
Hvilke elever inviteres til medaljearrangementet
Ernæringsassistentelever, som får tildelt guldmedalje i perioden 1. juli 2020 –
30. juni 2021 inviteres til medaljearrangementet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFLYST: FUE-konference 10. november 2020
Jf. usikkerheden om Corona-smitteudbredelsen i den kommende tid, og et deraf
følgende eventuelt forsamlingsforbud, har FUE valgt at aflyse den planlagte FUEkonference den 10. november 2020.
Det planlagte emne på konferencedagsordenen med orientering om justeringer i
ernæringsassistentuddannelsens indhold og det nye svendeprøvekoncept, gældende fra den 1. august 2020, ville være forældet information, hvis konferencen
blev udsat til et tidspunkt i 2021. FUE overvejer muligheden for fremover at afholde
webinarer, i stedet for fysiske konferencer, for formidling af aktuel information om
uddannelsen m.v. til målgrupperne relateret til ernæringsassistentuddannelsen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ernæringsassistentbogen gældende fra den 1. august 2020 er revideret.
Revideringen omfatter redaktionelle ændringer og:
- Indarbejdning af de reviderede praktikmål og nye kompetencemål
- Sammenskrivning af materialet relateret til de tidligere trin 1 og trin 2
- Udeladelse af overenskomstrelaterede emner
- Ajourføring af opgavernes kildehenvisninger
FUE opfordrer til, at alle praktiksteder anvender bogen sammen med eleven.
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LUU-oversigt - ajourføring
For at sikre, at alle LUU-medlemmer modtager FUE’s nyhedsbreve, referater m.v.,
er det vigtigt, at skolen sender eventuelle medlemsændringer i LUU-udvalget til
FUE-sekretariatet (fue@sevu.dk), så LUU-oversigten på FUE’s hjemmeside kan
ajourføres.
Følgende skal oplyses:
- Skolens navn
- LUU-medlemmets navn og kontaktdata
- Udpeget af hvilken organisation
- LUU-medlem / formand / næstformand / andet
- Hvilket LUU-medlem vedkommende evt. erstatter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUB-ansøgninger – frist for påtegning 17. august 2020
LUU kan ansøge AUB om midler til det praktikpladsopsøgende arbejde.
Fristen for fremsendelse til FUE’s påtegning af AUB-ansøgninger er mandag den
17. august 2020.
(Fristen er sædvanligvis 15. august, som i år falder i weekenden)
Sendes til fue@sevu.dk
Læs om AUB-ansøgning
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